










এ সি মেলে লা বাউল । 

সতী-্পরিণয়ম।, 
শে পপ্প্পরি- 

ময়মনপিংহ, সেরপুরাধিবাসি- 

শ্রীচন্দ্রকাস্ত তর্কালঙ্কা প্রণীতম্। 

১ 

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দকুমার চতুরধুরীণ মহাঁশয়- 

স্তাভ্যনুজ্ঞধা ব্যষেন চ। 

সস ট-্প্স্স্প্ল 

ঢাকা:গিরিশযন্ত্রে মুদ্রিতম্। 
১২৭৮। ২রা আাবণ। ১৮৭১ | ১৭ ছুলাই। 

সবি 





মুখবন্ধঃ | 

'আঁশ্রষ প্রবর ভীল্রীযুক্ত বাবু গ্রোবিন্দকুমার চতূরধূবীণ 
.. মহাশষমহোঁদষপ্রববে | 

হরিচরণসরোজ-ধ্যানতিগ্নাৎ শুবশ্মি- 

প্রশমিতপরিমাধিধ্বাস্তবাশে । নবেশ! 

পবম । পরমধর্মমশ্রদ্দধা নাষ তৃভ্যৎ 

মম কৃতিরিষমল্প। শ্রদ্ধষ! সম্প্রদভা ॥ ১ 

অন্যাং মৃহেশ্বর-কথা কথমপ্যুপান্ত! 

সেযং দযাঁপরতয! ভবতা বিলোক্যা ৷ 

নামৈব তাবদমরেশগুবোরিশেষা 

দাহলাদযত্যতিতরামহতাঁং মনাংনি ॥ ২ 

উদাবকীর্ডেউ্বতোস্তি কাচিৎ 

শ্রীতির্জনেন্মিক্বিতিমেহবলম্বঃ | 

পবহ সহআানপি দোষরাশী- 

নেষা সমাচ্ছাদযিতুৎ সমর্থ। ॥ ৩ 

বাজন্। জনঃ শ্রীভবদাশ্রযোহযং 

দযাবিশেষোদয ভূমিরেব। 

« ক্ষুপ্রেপি নূনং শরণং প্রপন্গে 
মমত্বমুচ্ৈঃ শিরসাঁং সতীব ॥ % ৪ 

সেষং কৃপাকটাক্ষেণ শ্রীযতা চে্লিরীক্ষ্যতে 
আন্তরঃ কোপি ভাবো মে ভূপতে ৷ ভবিতা। 

ইদমাবেদনং বিপ্রকুল-জাতস্ত কম্তচিৎু | 
চন্দ্রকান্তীভিধস্তাস্ত ভবত্যস্তমিতানষে ॥ ৬ 





বিজ্ঞাপনম্। 
সাাশি্িশটিপুপা শী 

ইদন্তাঁবদদ/তনীনাং কৃতবিদ্যমগুলীনাঁহ সংস্কৃতানুব গ, 
মবলোক্য প্রোৎ্সাহিত হয়োইহুমরচযং কাব্যং সতী-পৰি- 
ণযং নাম । নজানে--কিষতী মে কৃতকৃত্যতা অজনি। 

যানিতু বস্তনি কাব্যন্তো পকুর্ববস্তি, প্র।ণভূত।নি চ, তান্যম্মা- 

দুশৈর্বখাবদশক্য সঙ্গিবেশানি। অতো ঘাদৃশং নহৃদযেভ্যে। 
রোচতে, তাদৃশমিদং ন জাতমিত্যেতৎ্ শংসনং পুনরুজ্ত 

কল্পযষেব। কতি চিদ্বর্ধশতানি যাবদতীববিসংষ্ঠ,লতামা- 

পন্নং সংস্কৃতানুশীলনম্। কিং বহুনা, যবনাধিকারকালে 

বছুতিরস্তরাধৈরস্ত মহতী দুর্দশা সমজনি। অত্রান্তরে 

সৌভাগ্যাতিশষবশাৎ করুণামষেন ভগবতা যুরোপদেশী- 
ঘানাঁং লোকোতরাণাং কবে সমর্পিতা ভাবতরাজ্যলঙ্ষনীঃ ৷ 
সাম্প্রতৎ গুণজ্ঞানামিংলগ্রীযপর্ডিতাঁনাং রাজপুরুষাণ1- 

নুকম্পযা পুনরপি কথক্চিদনুশীলনং তবিতুমারব্ং সংস্কত- 
ভাষাষাঃ। তরস্তামবস্থাযাং সহৃদয-হৃদষ-গ্রাহিপ্যাঃ কাব্য- 

বচনাঁষা; যাঁৰতী সম্তীবনা ন তত, দুবদর্শিনামবিদিতমস্তি । 
অতোহহং ক্ষন্তমর্ঃ 1 

পরমস্তামতিনবাযাং কৃতাবাশ্বর-প্রসঙ্গে হস্তীতি তত্র" 
ভবন্তঃ সংস্কৃতানুরাগিণো ধার্শিকাশ্ মহাগ্নান ইদমবলোক- 
যন্তে। মাযুৎ্সাহযিষ্যস্তি--ইতীযমাঁশ! বিদ্যত এব | 

তদিদমুধারচবিজম্য প্রধিতমহিম্নঃ সংস্কতভাষাইনু- 
রাগিণো বিবিধবিদ্যাবিশীরদম্ত নন্দিবংশাবতংসম্ত বদা- 
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ছযবধ্যস্ত অত্রন্য ভূষ্বামিনং জীলঙ্ীবুক্ত গোঁবিন্দকুমাব 
চতুরধুরীণমহোদযস্ত অভানুজ্যা ব্যযেন চ মুদ্রিতমহ্। 

তদত্র ঈশ্ববকথানুরো ধাধা, সংস্কতানুরাগা দা, নববন্তুবি- 

লোকনকুভূহলা বা, মহতং দৃষ্টিপাতমভ্যর্থযে | ইতি শিবম্। 

মযমনসিংহ সহব মেবপুর। 
ৃ শীচন্দ্রকান্ত শর্দণঃ | 

১২৭৮ সন ২০ /শ আয।ঢ। 



গরথকর্ভূ্নিবেদদানি। 
সারি 

ব্ুব সাঙিল্যমহর্ধিবংশে মহরধিকগ্নঃ স্ুৃতরামনল্ল: ? 
উদারচিভোহঘিতীসুয়ানামাপতপ্রতীকারপরঃ পরেষাম্॥ ১ 
গুধাবলীনামিব পুষ্চলানাং :নবাঁবতারঃ কভমে! নূলোকে 
সুধেব যাঁণী করুণাচ হন্িন্ বিশেধভোধলোকি সুধীললাষে ॥২ 
সদৈকয্ধপেণ নুধাঁকরেপ বত্রীতিপূরেণ জিতঃ শশান্বঃ। 
সপর্ধাত্রপাত্যামিব বর্িতাত্যাংবৃদ্ধিক্ষষৌ।যাঁতি সদীহব্যবস্থো॥ 

বিদ্যাবিনোদী মুদিতঃ স, রাধা-কাস্তাভিধঃ শান্তমতিরিতান্তম্ 
-সিদ্ধান্তবাগীশ ইতি প্রসিদ্ধির্বং শিশ্রিষে তত্বত এব ধীরঘৃ॥ ৪ 
মহাযনোহত মহনীষকীর্ডেঃ সংখ্যাবতস্ততস্ত সুতোতিমন্দঃ। 

ইন্দোরিবাঙ্কঃ কিল চন্্রকান্তো। মধুত্রতন্তচ্চরগাববিদ্দে ॥ ৫ 
বসামি সোহং নগরে প্রশস্তে চিবোচ্ছিতে সেবপুরাভিধানে 

হদ্বঙ্গনাযাজ্যনিবিষ্মাসীদেতহি রাঁজ্যেশ্বরশীনেন ॥ ৬ 

প্রাযো নবতিবর্ধেভ্যঃ পর্্বং মম পিত(মহঃ। 

সন্ঠিওৈঃ স্ব প্রদিদ্ধঃ কালীচরপনামকণ।॥ ৭ 
মায়কোাতিধাদ্দামমকতবর্গাছাসমীপত: 

নগবেস্মিম্ সমাগুত্য পুরাবাসমকল্পধৎ ॥৮ যুগ্ুকম্। 

নগরী জন্মতৃমিরের সেযং খলু গরীযসী। 
অভ; কিঞিছ্ব বে তগ্থা বিশেষ প্রতিপন্তযে। ৯ 
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ততে। ভূম্বাধিবংশ্বানামংশমুলঃ পরস্পনমূ । 

বিবেধঃ জুমহাঁনাসীৎ স্বৈরাচার প্রবর্তকঃ ॥ ৩১ 

কতেন্দ্রৈবধিকে (১২১৪) পুর্ববমন্কচত্দ্রীধিকে (১২১৯) পু্দঃ 
ষুগ্মবীজিমিতেবর্ষে প্রজারাজিবিমর্দনঃ ॥ ৩২ যুগ্মকম্। 
বেদদ্বন্দদাদশীব্দে (১২২৪) প্রাদুরাসীদ্বিসূচিকা। 
একভ্রিংশীধিকে ডশ্মিন্ (১২৩১) প্রজাড্রোহঃ সুদারণঃ ॥ ৩৩ 

ভূম্বামিভিঃ স্বতন্ত্ৈশ্চ তেষাং রক্ষাধিকারিভিঃ। 
প্রাঞ্চঃ প্রবঞ্চনাস্তাসান্তত্র কারণযুচিবে ॥ ৩৪ 

তদানীং টিপুনামা চ যবনং কোপি হুর্দদঃ ? 

নাতিদুরেভ্যুদিষাষ নবধর্ঘ্মপ্রবর্ভকঃ ॥ ৩৫ 

বিদ্রোহোন্মুখলোকানামিহাগরত্য স চৃন্ধতি: । 
কামমুভেজনংঞ্চক্রে তেঘামধ্যক্ষতাং গত ॥ ৩৬ 

কালীগঞ্জে তদানীঞ্চ নগরপ্রীস্তবস্তিনি। 

বিচারাগারষপ্যাসীৎ শাস্তিসং স্থাপনেচ্ছয ॥ ৩৭ 
বেদাগ্রিযুগ্মভূ (১২৩৪) মানে মহামারী গরীষসী । 
প্রাছূর্বস্ভৃব নগরে জনৌঘপরিমর্দিনী ॥ ৩৮ 
হা ভাত !হা সত! ভ্রাতর্।হ! প্রাণেশ্বরি। হা প্রিষ ' | 

অরুস্তাদমদে। নিত্যং শুসশ্রুনবে ক্রন্দিতংতদা ॥ ৩৯ 

অস্ত্যেকস্ত কচ নাস্তি শ্মশানেপি ন নিন্ভিরে | 

খৃহএব শবাঃ সর্বেরব তত্রাসন্ ঘোবদুর্গতৌ। ॥ 8০ 

অসংস্কতানি বেশ্মানি কণপাপুরিতান্যপি। 
তেষাঞ্চ মুখভঙ্গিতি ভষদানি তদাহভবন্ ॥ ৪১ 
এক এব হ্নচিত 'শিষ্টট কচিন্ৈকোপি সম্মনি ! 

হত্জাবশিষটাদিত্রাপ্ত তত্র চিন্রমিবাঁতবৎ ॥ ৪২ 



6৮০) 

নুত্যুগীতধ্বনির্ধর শ্রম্যতে স্ম নৈরস্তরম্ । 
(দিবাপ্যামিষলুব্ধন।ং শিবানাভ্ত্র নিংস্বনঃ ॥ ৪৩ 
শবানাং ভুজমুক্ধাদি শিবাভিই ক্ষিশুমধ্বনি । 

তস্মিন্ সুভীষখে কালে ভীষষাম।স মানবান্ ॥ ৪৬ 
পুরাহঙ্গারাগৈর্নারীপাং দীর্ধিকা যা নুরঞ্জিত1 | 
ভীষণাসীতদাত্যস্তং শবান1ং স। বশাদিভিঃ ॥ &৫ 
ক্রমেণ জনতা লা পাদ্িপিনানাঞ্চ সম্ভ বাহ | 

অপুবী নগরী ঘোরৈহিংক্ৈঃ শ্বাপদবাশিতিঃ & ৪৬ 
পুর্ববমন্বর্থত। ষস্তা! ধীবৈরাসীঘ্যবস্থিত1 | 
শঙর্দলৈরদ্য সা তস্তা! হস্ত শ্লেচ্ছপ্রসিদ্ধিতঃ *% ॥ ৪৭ 
দিবাপি হন্ত নগরে শিবাঃ ক্রোশ্তি কুত্তরচি 3 
তথাপি ধনিনে। নাত্র ভ্রক্ষেপমপি কুর্ববতে ॥ ৪৮ 

ভে! ভূমিন্বামিনে। য্যং যতধ্রমধুনা যথ!। 
পু ব্ববান্ব্থতা মুষ্য তুযোপি স্যাল্মাম্মনোঁরমা ॥ ৪৯ 

ভূম্বীমীসু গুণৈই সর্বৈবহ পুর্ববসুচ্চৈরবিভূষিত । 
নীস্ত্িনাবাধণো হগচ্ছণ্, প্রসিদ্ধিং কী্ভিচজ্দ্রমাঃ ॥ ৫০ 
দ হি বীরঃ পরান্ কামমজযৎ সঙ্গবে ব্লী 
তস্য দেবীব দেবী স! পত্ভী সাধ্বী পতিব্রতা ॥ €১ 

তৎ সৎক্ফিতমিষং দেবী সাঁধবীনা1 খুবি সংস্থিত! | 
চক্দরিকেব শরচ্চজ্জমন্থগ(দ্িগ তক্রম। ॥ ৫২. 

শুচিবাঁসে। বসানা সা শুচিক্ষেশমনন্যধীঃ | 
গ্রবিবেশ সহসাস্তা সৃন্তপ্তেৰ জলাশষম্ ॥ ৫৩ 

উদারচরিতারভ্তঃ নুতরাহ ধার্মিক গ্রণীঃ ! 
ভীমনারাহণশ্চাসীৎ, প্রসিদ্ধঃ সাধুকর্মকৃৎ ॥ ৫৪. 

* পানল্যন্তাষাধাং ? সের ? শব্দং শাদদ জ্বাতকঃ | 
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বন্িন্ গ্রামেন চাল্পাপি ভূি উপন্ধণসাঁশু কৃ 
অশুদ্ধমিব তং সাঁধূর্মণাতে শ্ম স শুদ্ধধীর॥ ৫৫ 

প্রতাপনারাধণনামধেযো মহানুভাবঃ সুতরাং মনন্থী 1 
গুণৈরুদারৈ: সবিশেষ ম্যেষ্ততঃ প্রদিদ্ধিং স্থিযধীঃ প্রপেদেঠ৫৬ 
্কর্দস্তিঃ পৌরুষৈঃ থ্যাতিং জগাযোর্িতবিক্রুমঃ ) 

ব্রজনাথোপি সদ্িঃ শরণাঁগতবণ্ুসলঃ ॥ ৫৭ 

প্রসিদ্ধোরাজচন্দ্রশ্চ সিদ্বকর্প: ুলিদ্ধবাক্ । 
আজানুলম্িতভূঁজং গ্রাৎুঃ স মনসা সমম্॥ ৫৮ 

দেবীপুত্রঃ স ধর্াত্বা দেবীপুজে ইবাঁপকঃ। 
এশ্রধ্যমতুলই যন্ত ধর্মশেষত্বঘাযষৌ ॥ ৫৯ 
ততোনবকুমারোধভূিখ্যাতঃ স্বগুপৈর্ভ্ভবি। 

তথা নন্দকুমারষ্চ ভূরিবিদ্যাবিশারদঃ ॥ ৬০ 
ন্যা্যাচারপরাবেতৌ স্থুতরাং বুদ্ধিষন্তরেণ। 

গুণিনে। চ গুণ চ গুণিনাম্পবিপালকৌ। ॥ ৬১ 
সর্ববদাহবিতথারস্তঃ প্রধোগেষু বিচক্ষণ । 

নীতের্নবকৃমারোহভূৎ শ্বতরাং ক্থুমহন্তরঃ ॥ ৬২ 
তন্তসর্বৈঃ ন্তপ্রসিদ্ধৈঃ পবীতোগুণরাশিভিঃ | 
নৈকোপি পূর্ববমত্রাপীদদযাপি চল দৃশ্থাতে ॥ ৬৩ 

যোধিৎস্ু বিজয1 বাজলক্ষী স্তারামণি শত! | 
সুপ্রিসিদ্ধ৷ অদ্য তাঁসাং বিদ্যর্তে বিজখেতবে ॥ ১৪ 
এতাঃ স্বধর্ম্মনিরতাঃ পুখ্যতীর্থপর্নাধণাঃ। 
উদারচরিতোদারাঃ করুণাপুরিতান্তরাঃ ॥ ৬৫ 
তনঘে বাজচন্দ্রন্য ব্যসনৈঃ কিল সংস্থিতে । 
গোবিন্দচন্দ্রদাসোহভূষ্ঠাগিনেষস্তদংশভাক্ ॥ ৬৬ 



(11৬০) 

'তস্য গোবিন্দচন্্রস্য পত্ভী তাবামণিস্ত সা? 
সোধমংশে! নন্দিবংশীদন্যবংশমুপাশ্রিতঃ ॥ ৬৭ 

যুমাঙ্গযুগ্েন্দ্র (১২৬২ ) মিতে মহাঁহাঁবতমুভমম | 
মহত্য। বাচষামান সম্ুদ্ধ্যা শ্রদ্ধযাঁচ সা॥ ৬৮ 

নানধদিগ্ভ্যই সমাহুতাঃ পঞ্ডিতাই গুণমণ্ডিত।ঃ 1 

সামত্য শোভযামান্গুং সভান্তত্র সভাসদ্গঃ ॥ ৬৯ 

কুত্ব সুচহৃৰ। ভশ্মিন বিনশ্ববধনব্যযম্। 

অবিনশ্ববমক্ত্যাচ্চর্যশ পুণ্যঞ্চ সাচিনোহ ॥ ৭০ 

পান্না ব্লেশমাল।ক্য বহ্িমণাদ্রিভ (১২৭5) মি ত। 

(সব তাব। পাস্শীল ং নিম্ধর্মে ককণান্বিত। । ৭১ 

কেনাপি ভ্রর্ষ্বিপাঁকেন পা্বববাৎ কবিবেধসৎ। 
প্বাষশঃ শবীবাণা” নির্শীতাবো ভবন্তি ন ॥ ৭২ 
আবশ্যবেদনীয।পি প্ররুভি” পৌর্বকাঁলিবী । 

ভ্মাদজ্ঞানপাথোধো নিমগ্ন হস্ত সাম্প্রতম্ ॥ ৭৩ 
হস্তে স স্কৃতশীস্ত্রাণাংৎ বিদ।1লষচতুষ্টযম | 
আন্যদিংলগুবসীষশাক্্রণাঞ্চাত্র সাম্প্রতষ্ ॥ ৭৪ 
একৎ চিকিৎসাভবনৎ পাত্রপ্রেবণিকন্তথা । 

বিচাবাগাবমপ্যন। শান্তিবঙ্গীকব” পবষ্॥ ৭৫ 
ভো ভো ভন্বামিনোমুষ্য দগবস্য তথাপি ঘ। 

দুদদশ]! বন্ততে স। কিং কথ)তে হদযব্য থা ॥ ৭. 

কেবলং জনতাষ' ঘহ পুর্বমাসীনিকে তনঘ । 

5দদ) তরুগুল্মা দ্যৈবিশুক্তম্পবিদৃশ্যতে ॥ ৭৭ 

কিং ন পশ্যঘ, যুক্সাকং নিবাসো গৌবাবোর্ডিতঃ 
শোৌ১নীফতমা” প্র1গু£ সাম্প্রতং শিষতীৎ দশাশ ॥ ৭ 
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যাদোগণৈঃ পুর্ণমিববাস্তো জ্যতির্ভিরুচ্চৈবিব দেবমীর্গঃ 

যঃ সঙ্কুলোভূদ্রজনীযু লোকৈঃ স বাজযার্গোহল্লজনে। দিবাপি ॥ 
যম্মিন্জন্য।ং প্রতিবেশ্মপূর্বং মৃদঙ্গবীরধ্বনিবাবিবাসীৎ। 
তন্িনিদানীমশিবাভিরুচ্ৈর্বিকুশ্যতে শরোন্রভষং শিবাভিঃ৮০ 
যশ্সিন্ শিশুন।ং কলনিঃস্বনো ইভ 

সচেতমাং শ্রোত্রমনোহবঃ প্রাকৃ। 

শাদুলিকাক্তান্তগব|দিকাম।- 
মাক্রন্দিতৎ ভীষণমদ্য তক্মিন্॥ ৮১ 

য। দীর্ধিকাঃ পূর্ববমতীব রম্যা মুক্তাবদাতৈঃ সলিলৈর্বড়বুঃ ৷ 

তত্রাধুনা কুস্তিমুখৈস্ত,ণৌধৈশ্চক্রে পদৎ হস্ত নিরত্তরালৈঃ ॥ ৮২ 

প্রমোদচিহ্ানি মুখেষু ষন্মিন্ ভান্তিস্ম পুর্ববং সততং জনানাম্ 
শ্রানানি তান্যদ্য ন কস্য চেতন্তদন্তি হহিন্ত নিতান্তমেব ॥ ৮৩ 

তৃণাদিভিঃ সম্প্রতি জনতে যে৷ ছু্ন্ধযুক্তো বিষবাম্পবাশিঃ | 
তেনাত্র লোকাঃ সুতবাং ক্রিযন্তে শোকাহত হস্ত গদাকুলাম্চ ॥৮॥ 

যুগ্মান্ু দীপ্যমানেষু স্বদেশম্যেষতী দশ । 
উদ্াসাতে চ যুক্মাভিস্ৃতা হস্ত মনস্থিতা। ॥ ৮৫ 

বিধুষ তল্মদালস্যং যতধ্বমধুনাইগ্রসা | 

গতে তু কালে যত্োগি বিফলো৷ হি ভবিষাতি ॥ ৮৬ 

গ্াবন্ধশৈলেন্দুষিতে শকান্দে ব্দোশ্বিমানে মকবপ্য যাতে । 
মন্তোহধুনেধংকৃতিবল্পবুদ্ধেব।সীৎ সমাপ্ত । গদিনঃ কথপ্চিহ 1৮৭ 
তদেতযা গ্রীতিযুপেতু দেবো বাণী সমস্তান্তব এব ঘসা। 

দবানিধানাঃ বত এব সন্ভঃ কৃ্ধবস্্যুষ্যামপি দৃষ্তিপাতষ ॥ ৮৮ 
স্পা পিসী 
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পুবা্ধ্যব।'জঃ পরিপালিতাসী€ ন্যাঁষেন য। ভারতরাজ্যলক্ষমীঃ। 
প্রধর্ধিতা সা ষবনৈছুরাস্তরিংলগুদেশাধিপতিং প্রপন্নী । ৮৯ 

বাজী শ্রিযা বিজধিন্বী দ্বিষত।ং নিহৃন্ত্রী 
মিত্রশ্রিতাখিলসুহুর্গতপালধিত্রী | 
শীস্ত্যদ্য ভারতমতীৰ গুণানুবক্তং 
শৌর্যাদিনা চ কৃপয। চ মহা প্রভাব ॥ ৯০ 

সন্ত্যদ্য কেচি কবদাশ্চ যন্থাঃ স্বাধানকল্প।ঃ শহৃদত্তধান্যে । 
সম্যক্ স্বতন্ত্রাশ্চ পুবাণবংশ্ঠ। মহীক্ষিতো৷ ভাবতবর্ষমধ্যে ॥ ৯১ 

গুপ্তা সদ নেতৃভিরপ্রমতৈঃ শিক্ষা বিশেষা দ্রণকর্মমদক্ষ। | 

যস্তাঃ সুভীমেষ্পি সঙ্গরেষু বরূুখিনী নাম কবোতি সার্থম্ ॥৯২ 
সাস্রাজ্যদীক্মামভিতঃ প্রপনন! য! সর্ববভূপাবলিমাননীঘ! ৷ 
নান্ৈব যন্তাঃ প্রভৃতাতিরেকাৎ প্রকম্পমানা সহসাহচলাপি ॥ 
চিরাষ সা চারুগুণাবলীনাং স্থলী বিলুপ্তাথিলশক্রবর্গা । 
ঈশপ্রসাদেন মহীপ্রভাব। পুত্রানিবাত্রত্যজনান প্রপাতু ॥ ৯৪ 

গুণৈবমেযোঁপি স মেষনাঁম! তদাচ্ঞযা নীতিবিদা বরিষ্ঠঃ ॥ 
মহানুভাবে মহিমানুবপমাস্তেধুনা ভাবতরাজ্যশীস্তা ॥ ৯৫ 

মন্ত্েষুগ্ুপ্তির্নগবেষু গুপ্তী বাজ্যেষু গুপ্তিশ্চ বিভাঁতি হস্ত । 
বিশেষতঃ সন্ধিফলানুবন্ধী প্রাযঃ প্রভাবেন নষ প্রযোগঃ ॥ ৯৬ 

“গ্র্যপ্ডণৈবগ্রসবোহ্গ্রণীনাং গ্রেনামকে। বঙ্গভৃঝেোহদ্য শাস্ত] 

নীতিপ্র।যোগেযু বিচক্ষণত্বাদ মিত্রবগৈ: পবিশঙ্ক্যতে যঃ॥ ৯৭ 
অন্য ভারতরাজ্যন্য রাজধানী বিরাঁজতে । 

কলিকীতেতি বিখ্যাত বারৈরধারৈশ্চ পুবিত! ॥ ৯৮ 
ধনেশবছুবিধনপ্র“নৈলালাবিলাসপ্রতিমৈরজত্মূ। 

লোকস্য লোকত্রযগীতকীর্তিঃ কবোতি স! মঙ্গলমস্য রাজ্ঞী॥ ৯৯ 
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বিধায বিদ্যানযবৃন্দমুচ্চ* প্রতিপ্রাদ্খ গ্রচ্বপ্রযত্ক । 
স্থশিক্মকৈঃ শিক্ষষতি স্বযৎ যা প্রজ £ প্র্জাপালনকন্ম্াবিজ্ঞ। ॥ 

য। ভাবতস্যাতু্গগৌববস্ীরবিলুপ্তকল্পা কিল কর্্াদোষাৎ | 

এতহি তস্য £ ককণাঁবলোকাঁৎ সা সভ্যতা ভাঙ্্যাদযৌন্মুখীৰ ॥ 

দন্দহাতে ছু খমিদস্ত তীত্রৎবাজ্ঞ্যাং যদস্যামপি ভারতস্থয | 

স্তনংস্কত।য| অপি দেববাচ” প্রযো দশা সৈব বিশে!চনীযা ॥ 
কাব্যেতিহাসাদিবিভূষিতাঁষা! য। সর্ববসিদ্ধান্তমণি প্রসৃতিঃ। 
যা দর্শনান ₹ প্রথম” সবিভ্রী জ্যোতিষ্বিদ্যান্ত্ পুবঃসবী যাঁ॥ 
পাটীষু বীজেষু বিশেষবিজ্ঞ। বিজ্ঞানশস্তপ্রথমস্থলী যা'। 

ত্রিকোণবেখাঁগণিতাদিবিদ্য। বিদ্যোততেম্মাদিত এব যস্যাঁম,॥ 
অসঙ্ষিযাঁভিঃ সমলঙ্কতাপি যা নৃত্যগীতাদিবিচক্ষণাঁপি। 
বনৈকদাবৈ* লবসাপি স্দ্ধী যুদ্ধেপি নৈপুণ্যব্তী পুবৈব ॥ ১০৫ 

চিকিৎসিতে চাঁকমত প্রপৃতিরিদাীনভৈযজ্যবিধনদক্ষা 
স্্গ্রযোগাদিপদপ্রতিষ্ঠা শীবীববিজ্ঞানবতী চিবায ॥ ১০৬ 
বন্যাচবেষু চান্যেষু সভ্যতাঁফলকক্পিতাঁম। 

নীতিবিদ্যামুদশবাঁৎ যা জনযামাস ভাবাত॥ ১০৭ 
ভূতত্বৃহ ওত্ববিবেকবিদ্যা বিদ্যোতমাঁন। সতবা” পবস্তাি। 

উদ্ভিজ্সতত'দিকমাঁস যস্তাঁৎ বসাধনস্তাঁপি বিধিববিষ্ঠ*॥ ১০৮ 

যা সর্বধর্থোদিষমূলভৃ-ল্” বন্দ” পুবস্ত। স্ষুবে প্রশস্তম | 

য| কোবিদেনাপি নহি প্রমাতুং সর্বপ্রধাত্ববিফতীতিশক্যা ॥ 
যদীসবিদ্য। কিন মিশ্রদোশ যুবোপদেশেপি পুবা প্রবিষ্ট 

অবোপযদ্বীজখুদাবুচ্চৈ বিদ্যালতাযাঁঃ পবিপুক্কলাষাঃ ॥ ১১০ 
য! সর্ব্বভাঁষাঁবলিমুলভূতা য' সর্ববদেশাদিমবোধচক্ষু” 

তদ্যা দশা সম্প্রতি শোচনীয় সাচতসঃ কান নকবোতি দুনান ॥ 



(10/5) 

দৈব; পুবাঝোদ্বনৃপৈশ্চপশ্চাত্ততঃ পরস্তাদ যবনৈহূবিস্তৈঃ। 
উপপ্লুতা কল্পলতেৰ সেযং ধিগার্ধ্যবংশস্য সুছুষ্কতানি ॥ ১১২ 

তথাবিধাষা অপি পুস্তকানি যাঁন্যেবশিষ্টান্যধুনাপি সম্তি ! 

কিমস্তি তত্রাপি, ন কোপি হত্ত তদ্বোদ্ধ মিচ্ছত্যপপক্ষপাতঃ ॥ 

যান্যার্য্যশান্ত্রীণি ন তেষু কশ্চিদ্ধিতোপদেশৌন্তি নচাস্তি সত্যম্ 
পবং কুসংস্কারমযানি তানীত্যন্ত্ানবন্ত18 কথযন্তি কেচিত ॥ 

অন্যাং স্ুুবিজ্ঞোপি ন লৌকমধ্যে 
মান্যঃ সমাস্তাং ন ভবেদ্ধিগণ্যঃ। 

অনাদরস্তব্ত পুবঃসবঃ স্যা- 

দুসাহ দাতৃস্ত কথৈব নান্তি ॥ ১১৫ 
বান্ত্যা ন দেষো নচ মন্ত্রিণোস্িন্নবা গ্রশাস্তঃ পবিশঙ্কনীযঃ 

অস্মীকমেতাং পঠতাং নিতান্ত শুহুষ্কতানাং পরিপাঁক এষঃ ॥ 

আহ্লাদকন্তৈষ বিধোনর্দোযোষদ্রোদিতি প্রস্তরখণ্ডমস্থয | 
জগত্প্রদীপন্তরবে দোষে যু কৌশিকস্ভৈষ তমোনযাঁতি ॥ 
তমস্যমুদ্মিন কবষঃ কিলৈকে কৃপাঁপবাস্তৎপ্রতিকারকামাঃ। 

একাং সভাংকামপি চক্রুরুচ্ৈরযস্যাঃ সদষ্যে যুবরাজকোপি ॥ 
লুপ্তকল্লার্য্যশান্ত্রাণাং মুদ্রয! পুনরুদ্ধতি£ । 

তদ্যাঃ প্রযোজনং সৌচৈস্ত দ্বিশেষকৃপীশ্রযা ॥ ১১৯ 

ভো। তো তাঁবতবর্ষাধা লগুনে নগরেহধুন। 1 

স1 সংস্কতসতা ভাতি কুরুধ্বং প্রমদখ্বনিম্ ॥ ॥ ১২০ 
স জযতু যুববাঁজো! জীবতাদ্দীর্ঘকালং 

পবমবিমলকীন্তিগলো প্রকাশীকুতাশঃ ॥ 
পরিহবড়ু পবেষাং সঙ্গবে গর্বধমুচ্চি- 

' ভরবতু গুণগবিন্বা সর্বলোকৈকমান্যঃ ॥ ১২১ 



( ও ) 

মেযৌইধুনা সর্ব পৈকসিম্ধুঃ করোতু কিঞ্চিত করুণাঁবলোকমূ। 
ইদং মহাভাগমুন্প্রপন্নো বিশেষতঃ গ্রাঞ্লিরেষ যাঁচে ॥ ১২২ 

বঙগপ্রশাস্তাপি কৃপান্ধিতঃ সননস্যাত্র মাহাযকমাঁতনোতু। 

অশ্মিন্ প্রজা নাং প্রণযে গ্রজেশী রান্জী চবিজ্ঞানুমতিং দদাতু॥ 
নুডুর্ববলীনাং বলমেব রাজ! জনপ্রবাদোযমতীবরূঢঃ | 

বঙ্গ প্রজীএব বিশেষতৌইস্যান্তথাবিধত্বেন ভূবি প্রসিদ্ধাঃ॥১২৪ 

তগ্যান্মনোদুংখমতীবতীব্রং কং মাতরম্যং বিনিবেদযামি ? 

্ুদ্রে গুরৌ বাঁপি মনোবথেহম্বা মন্দ প্রজ।নামবলন্বনং স্যাঁৎ 

কৃতাঞ্জলিস্তং গলললগ্রবাসা বিদ্যেকবন্ধুং যুবরাজযুচ্গেঃ। 

এষ গ্রযাচে কৃপযা প্রজানামম্মীকমাশ্বামনমীতনোত ॥ ১২৬ 

যেপ্যার্্যবংশে প্রতবস্তি ভূপা ধনাধিপা! ভারতবর্ষমধ্যে 

কর্বস্ত সর্ববে করুণাবলোকং কৃতীঞ্জলি স্তানিদমর্থযেহম্ ॥ ১২৭ 

বীন্তিঃ স্থিরা নশ্ববমন্যসর্ববং রাঁজ্যাদিকং পুথায়ুতে বদস্তি। 
গভধ্বমধ্য(সদযান্তদ ন্মৈ যদ্যর্থিতা কামমুদারকীর্ডেঃ॥ ১২৮ 
স দীনবন্ধুঃ করুণৈকমিন্ধুবনাথনীথো জগতাং প্রণেতা । 

উদারবুদ্ধিং হ্ৃদযান্তরালে করোতু তেৰাংপ্রণযানুরূপাম্ |১২৯ 

যাইঞৈব তাবক্ননু যাচকস্য কৃতং, কৃতং তৎককুদেধনিন্যমূ। 

বিইঙ্গম: ক্রোশতি তারমুচ্ৈঃ পযোদমুদিশ্য পবম্পযোর্ধা ॥১৩০ 
আক শপ 



সতী-পরিণয়ম্। 
শ্াথমওসর্গও ॥ 
স্পা পিআিহিটিন 

হাদহ্যতন্ৎ যতষোগগতেহা 
ধৈন্দভ্তি সাক্ষাঙ্চ ক্ষত পুণ্যপপাপাহ 7 
অগম্যমপ্যাআবিশেষ গম্যহ 

পাবাপরস্তৎ পবিচিস্তয়ামি ॥ ৯ 

যন্তাভ্ৰি-পখোক্িহ-বিস্ফুন্ডিঃ 
শশশিপ্রভেদৈর্মখটিরৎ প্রভাভিঃ ? 

ভমতগ্রদীপৈরিব, বিন্বুন্দৎ 
নিলন্তাতে, নৌমি গণেশ্ববস্তম্ 2 ২ 
তাং বাজহংসীমিব বজিতাজ": 
স্ফ,র্২ প্রভাজাল সন্মুজ্জলাঙ্গীম্ ॥ 
অভ্তস্তমস্তভোষ-ন্তুধাহ শুরেখাহ 

স্ধান্সিতাৎ বাগধিপাহ স্বামি ॥ ৩ 

সিস্কক্ষয়া ভিন্ন শরীরভাজো। 
স্বতোহশরীক্নাবপিতারযন্ভো ! 
শিবৌভবাঁ শ্রীচরণ প্রপন্গীন্ 
পুনর্দথঃ প্রক্ততনুবী। নক্মাসি ॥ ৪ 



সতী-প্রিণয়ম্। 
অনহ্থাবামা” কক যশত্ঘবীনাণ £ 

মতি” ক চ্্লী পর চ তর্চবিনম ? | 
্ষিভীশ্ববত্বৎ সহনৈবলিপ্লো 
ববিঞ্চনস্তেব বিডন্বনা মে ॥ ৫ 

যষে।ই প্ররতিঃ কিষতী বথঞ্চি 
ঘিশুদ্ববীসংযমিনামগম্যা ! 

নিবন্ধুনিচ্ছামি তযোকদন্ত ' 

ভব্ন্থমন্ততঠববণণ নঙাান &- 

১ বীন্থজানামবিকাশনাজ। 

মধামাদমাখাষ বিষুঞ্জচেতা ? 

ণন্ধ প্রবেশেতব চঞ্চুবীক 
টরাব্যান্তব” সম্প্রতি তদ্বিধোন্থি ॥ ৭ 

অসাধ্য নির্বন্ধ পবোন্সি, বীৰে 
ভ্িবন্বতঃ স্তাঁণ যদি নাত্রদুঘে 
বলভ)ঁনযাদচ কৃষাযাপি শহ্ক্যা* 

কনলষ্কিন, স্তশ খলু শোচনীযঘ ॥ ৮ 

-দক্স) বাক্যৎ শিবযো” কথক 

9পস্য স"শ্রেষমিযাহ পুলামি । 

বমি তেনাপি ভূশ” বিবিক্ত" 

* হণ সান্গাদিদ্রব পিতিৰ ॥ 

দন্মোতি দাঁক্ষিণ্য ণোপপাহ্গা 

খনোন্বুবাশর্মনসো নিষন্ত 1 

শশীব সাক্ষাৎ কমনীষ বিন্বই 

ক্ষবান্বাধরম্থরূহেল্ট শাহ ৬৭1 ১৯ 



শ্রথষঃসর্গত। 

ক্রমাদ্গুণানাৎকমলাসনস্ছে! 
গণোগু শকাম্পদতানুপেতন্ 
যমাপ কাঁর্পালসমথাীবদাঁতং 

বাঁজাক্ত-লাক্ষারস-রক্তিমেৰ ॥ ১১ 
বিশেষপাত্রত্বনিবোপষাতিৎ 

ত্রয়ী সমালোচ্যি ব্মাললন্দে ॥ 

নিযুজযতে, কেন লতা জনেন £ ॥ ১২, 

প্রান্ডৌষধীনামিব নক্তমদ্রো, 
দ্রনণস্তরে বল্িরিবাবতীর্প৭ ! 
সামুলদেশেপি সমুল্লসস্তী 
ললামভূত। লদতিম্ম তস্মিন্॥ ১৩ 

স্ুদক্ষিণস্থ প্রিয়তেব পত্ক্যো- 

দ)বাপৃথিব্যোরিব সূর্ধ্যরশ্মিঃ ॥ 
দ্বষে্বিভক্তীপি সরস্বতী সা 
সইমৈব সর্বত্র বিলক্ষ্যয়যতেস্ম ॥ ১৪ 

'অযুষ্যবিদ্যা সুতরামশেষ। 

সর্ববাঙ্গ পুর্ণস্বমভি প্রপঙ্গী ॥ 
জিগীষয়ান্যোন্যমনম্যবাম্য! 
ফ্রবম্পরামুন্তমতাম্প্ুপোষ ॥ ১৫ 
বিশেষতঃ সর্বশুণাস্পদেশ্ি- 

ল্সমৎুসরত্ব$দি, পদঞ্চকার ! 

ন্ চাক্ষপাদাদি-মহার্ষিপক্ষ- 

মপন্ষপাতাদগণযাস্বতুব ॥ ১৬ 



সতী-পরিণকম্ 

বিশুদ্ধসত্ম্ত নিরাকরিষে্োঃ 

ক্ষবিষুওত শীস্ত্রোজত ফলস্তদক্গৎ 2 

অসুষ্যকল্মীণি নজাতু লু 

র্নচ প্রচক্ুুর্ধ্যতিচাঁব বুদ্ধিং ॥ ১৭ 
যস্মি্নশক্তৎ জ্বষতি শ্রফ 

সম্পাদিত! পঞ্মভুবাপদেক্কু 
সা। চাকতা। তৎফলমন্ছরাসীত, 
পরা-পরে মান পরশ্পবেব ॥ ১৮ 

প্রদৌোষ সহকূঢু তমাৎসি ভৈন্দ- 

নিন্দীববাণীব সতাৎ মনাংসি £ 
আনন্দয্্গন্দিত বন্ধুপদ্মো- 
ররাজ রাঁজেব ব্রাজি ভোঁষ ॥ ১৯ 
নিরক্তযত্রন্ত কৃতপ্রযত্রাঃ 

সমস্ত ভাবা বশিনহ পরস্য £ 

চকা। শ্িবে যস্ত মনহ্যাশেষাি 

সতাঁৎ প্রসঙ্গহ স্পৃহনীয় এব ॥ ২০ 
দিনন্দিনং সৃষ্টি পরম্পবাধা 
যা নিত্যসর্গৎ কবয়ো বদস্তি ॥ 

তশ্ঠাষমেকহ সুনয়হ পুরাণৎ 

পুবাবিদঃ কারণমামনস্তি ॥ ২১ 

যোহধস্চকারাত্বভুৰৎ ভবেক্ু 

বিশেষ সামর্থযচষৈই ফমর্থহি » 
তথাহি, তং স্ষষ্ট জগৎ সম্থদ্ধি- 

স্বলক্ষযিত্বাহকজজনিহ ললর্জ ॥ ২২. 



শুখম্হস্ণঃ ! 

গুরোরনুনো শুরু সত্বদৃণ্ডঃ 

পচ্মোন্ডবৃছুস্ডবমেত্য সোপি £ 

খ্যাতঃ পুরাণেহু পুরাণবিষ্তি- 

ব্রন্গমেতি নান্পা পিতুরেব ভাব, ॥ ২৩, 

স, সর্গকম্ম্রপরবদাতকম্্ধা। 

গুরোনির্ষোগেন পরন্প্রববত5 ॥ 

স্ুতাননেকানিতি শুদ্ধ দত্বান্ 

সক্কল্মাত্রেণ বশী সসর্জ ॥ ২৪ 
তে, নরদেনাথ যদোঁপিদিষ্টা। 

বীতানুরাগাঃ প্রভবেবতবুত 

তদা বৃখাভূত মনোরখোহসৌ। 
অ্গধয় পানিগ্রহ্ণৎ চ কাঙক্ষ ; ২৫ 
ছন্দান্বিতাদন্দচরী প্রজাপি 
দ্বন্দোন্ডবৈৰ প্রভবিষ্যতীতি £ 
কার্ধযাণিসর্ববাণুযদয়ানুকপৎ 

প্রীয়েণ পুষ্ুম্তি গুণান্ুুদাবান্ ॥ ২৬ 

যুগ্মাকম্ 
অঙ্গ ব্যয়েনাপি শুরোরনুজ্ঞা 

স্থানে সদা পালম্ষিতুৎ মহস্তিই 
কিস্তেন ?1-_ধন্রমোদয়সুলত্ভৃতং 

নপীড্যতে ঘেন বরৎ শরীরম্ ॥ ২৭ 
সঙ্কল্সিতার্ধেদয়-যোগ্য-ূপীৎ 

মনো সুতা মানল কাঁজিক্ষিভাং সহ? 

রসৃতিমথ্চাবচ-সতিযুক্চৈ- 
স্নরীবিধিজ্ঞোবিধিনোপ্পযেমে ২৮ 



১০ সতী-পরিণয়স্থ। 

মনোরম স! মনসত ব্রমানাৎ- 

হন্্রী, প্রজ্ঞাঃ সংস্মজতোমনস্তঃ 
তক্তাহাশক্তিং ভিিমিতায়মানাঁহ 

সম্ধক্ষপ্ুস্তীববধূশ্চকাশে ॥ ২৯ 
ছায়েব সা সর্বমনোরথেষু 

ব্বত্যেতিতৎ জাতু পতিংস্ম তন্বী | 

সতীহি পন্ত্রী হৃদক়প্রবিষ্টা 
ভাবানশেষানবগচ্ছতীব । ৩০ 
তয়! বিরেজে আতরাৎ প্রজানা 

পতি পতিপ্রীণ মনক্ষয়োচ্চেই | 
নীরাশিয়ঃ সারস সক্কুলৌপি 
মন্যে নলিন্া সবিশেষকাস্তিঃ & ৩১ 

নিব।ব বামাস্ম নস্থয নুষ্য15 

স, তশস্থিবান্ম্য-মনোব্থানাৎ | 

শশ্শীব, বাঁকানভসি প্রসল্ে 

তথাম্তরন্তারক-চাঁরুভাঁপাং ॥ ৩২ 

যজ্ছেছু সংষোগষুপেত্য পত্যা 

পহ্থীতি শব্দৎ মহিলা লতন্তে ৷ 
তয়। তদায়ভ সমন্তবুভ্য। 

পদভ্ভতোপারুক্ুহে মনোভ্তম্ ॥ ৬৩ 

তনাপি তশ্বী স্পৃহনীয়কৃত্যা 
বুতোযষশেষেষু নলজ্ঘযতেল্্র । 

ই৯নকদাবাঃ খলু চাঁরুদারাঃ 
পুৎসা” বিশেষোছুসিতৎ ভবস্তি ॥ ৩৪ 



প্রথসঃসণঃ 1 

নিশীশশীবাতিতরামপুর্ববাং 
কামপ্যভিথ্যাঁৎ মহিতায়মানাম্ ! 

পবস্পবাপেক্ষি পরস্পরস্তৎ 

সমেধয়ামাস পরস্পরস্য £ ৩৫ 

অথ প্রসৃতিক্িজগণ্ড প্রসুতি- 
স্তপহ প্রভাব প্রবণা প্রপেদে | 

তাং জন্মনে, চক্দরকলোদর়ায় 
প্রাচী সমর্থ, নচ বারুণীদিক & ৬৬ 

সর্বেবোষধীমদ্তিবথানতাঙগী 
কো্টৈর্জলৈরাপ্তুত গান্রযস্তিহ ॥ 

আঁমুক্তকেশা কৃতবেশন বক্ষা 

দক্ষৎ প্রকুল্লাক্ষমতীব চক্রে ॥ ৩৭ 
নোদ্দিগ্রচি্তান জলাবগাহ। 

নচাদ্র্পাদা ন সদা শয়ালুত | 

ন্রুক্ষমূলে চলিত স্থিত বা 

বভব সম্মঙ্গল তহ্পরা সা ॥ ১০ 

জগদ্ধিতৎ দৌ্দমুদ্বহস্ত্যাঃ 

প্রজ।পতেঃ কাঞ্ক্ষিতমাবতাক্ষ্যাঃ ॥ 

মধোত সবাজহ অধুবশ প্রপেদে 

স্তনীস্তরৎ নাতিচিরং পঞক্ষোহস্তাঃ ৪ ৩৯ 

সা দোহদেনাভিহতাপ্য পথাৎ- 

ভুক্ত নস্ৃপ্ডিৎ স্তন্থুঃ প্রপেদে । 
তথাহি, তন্তাব্রিহয্য সর্ববহ 
পদৎ মনত কাঙ্ক্ষিত মাতিতাঁন ॥ £ + 



সতী-প্রিণয়হ 

খুয়ৌচ সান্সে মনসোইভিলাস 

দ্বিবকমালেৰ রসাল্জ।লে । 

নিরুন্লিস্লেন দিগন্যবেণ 

গজ।জিনালন্বন মিষ্যতেম্ম ॥ ৪১ 

যদাতু ভুক্তেকু বিবিক্ত কাস্তা?ও 

রুচির্বভীযাষ ব্সান্তরেষু 1 
তদাপি তস্যৈ রুরুচে স্বদেকা। 
কুশান্ুসহস্কারবতীরুশাঙ্গযে ॥:৪২ 

শবীবমর্ধৎ স্ততরামশ্ুষ্যাঃ 
স্তৃত। ভবিষ্য ত্যতি হারিহার্দাৎ | 

ইতি স্বঘুর্তি ছলতোক্টমুন্তি- 
স্তমেবদেশনপুবহ প্রপেদে ॥ ৪৩ 

ক্রমাছুপান্তে পৰিপা গুরাভহ 

বিশেষ পৌন্দর্য্যবতী বিশেষম্। 
সীনস্তনদ্বন্দমিয়ংবহস্তী 
লতা প্রসুনস্তবকাৎ নিনিন্দ ॥ ৪৪ 
অগ্র্রে স্তনদ্রন্দমথায়তীক্ষ্যা 

নিতাম্তনীলং আুতিরাৎ বসব । 
অদৃষ্টপুর্ববান্থুজ বিভ্রমাভ্যাঁৎ 

গ্রুবং গত জুক্ধশিলীস্ুখাভ্যাম্ ॥ ৪৫ 
রোমাঞ্চিত বম্যপয়োধরা সা 

তনু প্রকাশাবয়ব! বুতন্থী 1 
হসুচ্ছি ত।ষন্ুজকোরকাভ্যা- 

ভ্তিবশ্চকাবান্থুজ বত্যতিখ্যাম্ ॥& ৪৬ 



প্রথমঃসগঃ | 

'বুখেন সা পাুষষেন মন্থা! 

বৈষুভত ঘুক্তীভবনা চক্শাশ | 

আদা যুলীনামিতি শুদ্ধসী' 

বভাব যহু্বিঞিদিব প্রনভ্রাহ ॥ ৬৭ 

ভশ্মিন বাভ জা সমবেপি সা ্ী 

বিশিবতো বেশ পবা গ্মখীচ । 
প্রা প্রভা ভ শশিইনবনুনহৎ 

ছিবাকণী ভাঁতি ন তাববাভি* & 5৮ 

ক্ষণেক্সা? গর্ভষ্ভবালসাঙ্গী 

জন্ভাকুল। নোলবিলোচনা স্য। 

দন্তাবলীকন্তি বিশেষ যোৌথ' 

দস্ত ২ শুক বাভ্তিমিবাততাঁন ৪ ৭১ 

লমালিপম্ম প্রতিবিদ্ধ বক্ত, 
বিলোচনাষাঁ" দলিলং প্রপেছে । 

তত” শশাক্কল্য নিশাবসাদে 

বাপাভুবশ্ঞ।ন্ব চকাব বিদ্বঘ 1 ৫ 
ধবাতলম্যস্পটাঞ্চলে স। 

স্রস্বাপশখছ শাষন- বিলগ্য । 

অন্তোনিধেরন্ভসি পত্রমাচহ 

বিশ্বনম্তবঃ প্রাশুদয়াদশেত 8 ৫১ 

অধি ত্যকাঁযাইব মেঘম।ল' 

বালাধিশিশ্োে বস্গর্ভনজ্রা ॥ 

কদাচিদাত্ে।পম চাঁকলক্ষ্মঘা 

সথ্যাঁ” সধুশ্সঙ্গমপৌত সক্ষা & ০২ 

€ফ) 

$ 



খ)ও সতী-পরিণরম্। 

যয! জগন্মুর্ঘতি দৃষ্টিমাত্রা- 
ভাৎ বিভ্রতী কুক্ষিগতাহৎ শ্রসুতিহ | 

সেহে, ন, দেহৎ বিনিয়ন্ত, মস্া- 
দানর্ছ মুর্ঘমপি সাতিবেলম্ । ৫ ৩ 
জ্যোতীহৎঘি সর্বাঁণ্যপরানি যস্যা। 
রুচৈব বাজন্তি চ বজয়ন্তি । 
ববাজ কৃক্ষিৎ গতযা তষ। সা! 

চাক্দ্রীকলেবাকমবীলিগর্ভা & ৫৪ 

পিকোহঙ্কুবাক্লামিৰ চতমালাং 
শঙ্গামিবাস্তেজমযীৎ অরালঃ । 

পুর্ণেন্দুবিম্বীমিব গাঞ্চকোর- 
স্তাঁং প্রেক্ষ্য দক্ষোহতিতরাহ নননদ ॥ ৫৫ 

সগর্ভভারেণ বিনস্রমুক্তিৎ 
প্রিয়? প্রিয়ান্তাৎ বহুমন্যতেস্ম | 

বিশে পুম্পম্তবকেন কালে 

লতামিবাঁসম্মকলাৎ দ্বিরেফ£ ॥ ৫ ৬ 

কবীমদ্ছ্য্ কবিণীমিবা প্র্যাৎ 
পয়োদমালামিব চাতকালিহ । 

মুর হু স্তামবলোক্য তন্বী- 

লবৈকদৃব্টেঃ স্ুখমন্বভ্ সত ॥ ৫৭ 

অথ প্রতিও প্রসবোপযুক্তে 

জগৎ-প্রদূতিৎ সময়েভ্যসুত । 
তীব্রাযুম্ুক্ষেব সমক্ষবুদ্ধিং 
সমক্ষবৃদ্ধিঃ পর'মামিবদ্ধিৎ ॥ ৫৮ 



প্রথম্ংসর্গতি। ৩ 

স্তনম্ধযানস্ত জগৎ জলন্চাহ 

সুনন্ধয়ী স্তন্যমথাচকাওক্ষ 

পয়োধরাদাক্সরূসং রসাঁপি 

কাঙক্ত্যবগ্রাহ মহাগ্রহাত্ত্ী & ৫৯ 

রত্বাবলীব প্রভষ। মহত্য। 
শব্হুত্রিষামেব শশাঙ্ক-কীন্ত্যা £ 

আধ্ত্যকেবোল্মিত ধাতুরাজ্যা 
তষা প্রসুতিঃ স্তুতবাৎ রবাজ ॥ ৬০ 

জগন্তি তস্যা জগদন্থিকাঁবা 

জন্মে ৎসবঞ্চক্রুবিবাদবেশ ৷ 
হিরণ্যরেতাহবিরাদদ্ানঃ 
শাম্তঃ সমালক্ষ্যত লক্ষপাঁত্যঃ ॥ ৬১ 

দিখারণানাৎ মদগন্ধবাহী 

বঝেন্ুখৎ গহ্ধবহস্তদানীম্ 
রযেন যস্যাপি সমস্তমেত- 

ল্ষে লযৎ যাস্তাতি নির্বিবশেষম্ ! & ৬২ 

দিকৃন্ন্দবী স্দুন্দব পাত্রভঙ্গ 
মুখ, সমাংলোক্া, সুখ দিগীশাত ? 

তদাত্বমেবাত্ম স্মেনিরে » তাৎ 

শরব্যতাৎ পুস্পশরাসনস্ত & ৬১ 

নৃত্য প্রবুতাস্মমনোজ্ঞিবেশী- 

স্বনস্তরৎ কি্পুকষাঁঙগন।স্তু | 

দিবৌকসাং ছুন্দ্ুভিনিঃ স্নাড্যা। 
পপাত কক্গদ্রম পুষ্পরৃষ্থি ॥ ৬ 



১২ সতী-পরিণয়ঘ্। 

পয়োধরাণাৎ স্তনিতং কথঞ্চি- 

মিশম্যরম্যনননৃতূ মঁঘরাঃ | 
কেকারবোতক্ষিপ্ত শিখগুমালা 

লীলাবিলাসৈকপর!ঃ পৰাদ্ধ্যম্ ॥ ৬৫ 

ল্বান্ুদৈঃ সম্পরিমুক্তমন্থু 
মুক্তানুকল্পন্তব বৌপিলন্ধ। 
ননন্দুরুচ্চৈ স্তবণেঃ করৌঘৈ- 
রিঁদাঘকাঁলে পথিকা'ইবাত্তীত ॥ ৩১ 

অথ ললিত পুরদ্ধী মণ্ডলী মঙ্গলাঢ্যং 
সকল পরিজনোদ্যল্লাস্ত লীলা বিলাসুং ! 

নবমিৰ পবিপূুর্ণহ মুর্তিমভভিও প্রমোদৈ- 
ভবন মনয শৃন্যং প্রেক্ষ্যদক্ষে। ননন্দ ॥ ৬৭ 

মতিলসিত সুতাবিভাব-বাম্পপ্রপুবঃ 
সকিলসুক্ল শ শীলোলুপ্ দৃষ্টি লপন্তিঃ । 
প্রসব সন্ত মাগ।দ্গ প্রমাণে, সুবহে 

পরিচিততবিবদীনোদিবভোমোদ পুর্ণ? & ৬৮ 

ইতি সতী-পবিণয়ে মহাকাব্য সতী-প্রাহুভাবে- 

নাম প্রথমঃসর্গ; | 
পাপাকিপাপাক্ষা তি ০(০)০ 2 পাপ 



ভ্বিতীয়৪সগা। 
_- সিডি 

অথকছকিতহ শ্রজাপাভি- 

নিজ হাত্র প্রভজেন শ্োচিবা ॥ 

চব্রণৎ নব পালবাক্রুণহ 

কদ্সুগ্ঘত মধুরৎ শরকুর্কবতীম্্ 2 
পারিতহ, পরিপশ্ঠভাৎ বলা 

স্থগীবজ্ভী যপিক্পক্্পাতিন্হ্ ৪ ৪ 

কলাম € 

গলিষেক্জ মনস্ত খামিতো- 

নমমে কৃস্স স্ুতামুখ্ছবিম্ & 

শিবতে” গুকু হর্ষ নিশ্ভলে। 
হুঘর্স্ত্েবসবেধজবিভ্রমম্ ৪2 



১৪ সতী-পরিণয়ষ্ ৷ 

ব্স্ুবাসব বিস্্য্মবিহং 

সদদে বেদবিদগ্রাজল্মনে ৷ 

স্বয়মেব বিধাতুরাত্মন। 
প্রতিহন্যেত কথৎ মনোরথত £? হর ৬ 

গুরুহর্ববিধোৌ, ধ্তাত্বনাশ 

হৃদয় ধাঁবতি ধন্দ্মরকম্্ণি 

ইতবে হতদৈব বঞ্চিতাঃ 
পবিমাদ্যন্তি পবজ্ত লৌকিকে ৪ ৭ 
জনকেন বিপাশ্চিতা সত 

শুণতঃ শস্ততয নযাদপি ॥ 

সমষেন্ু গতেষনস্তবহ 

বিদধেনাম সতীতি তদগতম্ হর 
অথ সাপিতুরঙ্গনাস্তরে 

পরিতোরিঙ্গিতব্ত্যনেকশহ ॥ 

অস্কজচ্চ স্ুধামিবাস্ফ,ট ট- 

স্বরবর্ণণমপিহাবিনীহ গিরম্ ৪ ৯১ 
য্ছুদার হৃতাস্তরস্তয। 

ক্ষণমাত্রৎ স্ৃতিষা বিযৌোজনম্ 

জনকোহক্ষতধীবপি স্বয়হ 

নবিসেহে, সহসাম্ুমোৌহসহ & ১০ 

বরুধে কুচির। দিনেদিনে 

ধন-লিস্পা বিষষৈবিণামিব । " 

বহুলাপগমে কলাবিধো 

বিনকান্ত্যেব রুচ ররাজ চ ৪ ১৯ 



দ্বিভীয়ঃসগঃ 1 কু 

স্কটবর্ণগিবং গবীষসীং 
কফসুক্তে ধমনীমুখে ক্রমা্ £ 

কলুতসণ স্কত সদগুণাবলী 
প্রতিপোদ, পবিবাদিনীব সা ১৩২ 

শলিত! মবুবাক্ষরাবলীঃ 
কশকণ্চী স্বত এব হাবিনী* । 

বিততান দা, হুপ্দবোবরা 
ন তদ। গীতিমিতাঁমিত হমবৈ”" £& ১৩ 

বিগুণাপি যদা বিমোহিলী 
নন্কু তস্তা” সবসা সবস্বত" । 
পুনক্ক্তবন্তচততাঁশুদ' 
সগুপাঁষধাহঃ কিমিবান্ গৌববম ? £ ১৪ 

অথ কন্দুকবৃন্দনন্দিতা। 

তমশিরী নযনৈকনন্দনমূ ॥ 

লঘঘ্ুবাশভিতহ সব্খীজনৈ, 

পবিতেনে পবিদেবনৌতৎ্সবম ॥ ১৫ 

পৰ-মৌক্তিক দাম বুক্তযা 
লঘু পাঞ্চালিকযা, ববাজ সা ? 

গ্রহ তাবক খধন্দ সঙ্কুল। 

শশিলেখা পুথিবীমিবাগতা ৪১৬ 

অথ তামতিমাত্র দেবিনী 
ন্দিবিদেবানদৃশুমুর্দান্থিতাই 
মনসা! জননী বিলোচনে 
বিহরভ্ভীমনিশম্পদে পঁদে ॥ ১৭ 



১৩ সতী-পরিণয়ম্থ। 

পিতবৌস্তুতবান্তযাপবা 

শ্দমীজণম ভুবক্ষবক্ষযে। ॥ 
কগৌববষা বিশেষতো 

নন্ুু বাল্যেপুপদেশমক্তবা ॥ ১৮ 

বিধুমাত্মকলাইবাক্ষষে, 

বজনীদীপমিবাজ্মবে।চিবণ ! 

উপদেশমিষাদিমাম্পবাঃ 

নিলবিদা” সকল” প্রপিদিবে ॥ ১৯ 

বিগতেসমযে, নবং নব 

প্রতিন্পদে মদকাবণং বলণ | 

বিববাজসতীসতাহুম্ুন। 

মধুনেৰ ব্রততির্ধুঞ্ুতা ॥ ২০ 
চপল! খলু লোচনপ্রিষা। 
সহজাভ্যুজ্জন্নবান্তিত্যপি 1 

জ্রলদেন বিন! নবোচজ্তে 

শশ্পিলেখ। বজনীশ্ুখেন বা & ১১ 

পবিজল্লিতবত্যসৌ। যদা 

সৃভিজাতম্ববসন্ততিস্তদা । 

প্রতিবাঁচমদাম্মদোদ্ধতা। 

কলমক্ষাদ্ধৰষ বামলোচনা ॥ ০২১ 

চবণাম্কুকহদ্বযাঁদধঃ 

ন্ৃতএবাকণবাগবঞ্জিভা ৷ 

উপ্পবীন্দুকলাঁদধোৌমদা 
ন্বিষাভা মৌনখবহ্বিষামিব ॥ ২৩ 



দ্বিভীষঃসর্গত! তব 

ক্ষশলক্ষ্যকচৎ বসুন্গবা 

হামনেহন্তা” কমনীযবোৌচিষ* । 

বঠিনেতি ভষেন বিহ্বলা। 

বিদধো। কোকনদাঁবলীমিব ॥ ২৪ 
পরবিচিস্তবগত* সশিঞ্জিত 

দমুষ্যাইব মানস” সব । 
কূলহ” স বধুর্যযৌ কুত* 

প্রতিপক্ষ ক্ষত সম্পদা* আুখম % ॥ ১৫ 
নিজ জানু যুগাণ্ড সম্পদ! 

হবিণী জানুষুগং জিশীষস। 1 
ইতিবাম্পপবিপ্ল বেক্মণং 

ম্বগরুন্দৎ সতত” বিসীদতি & ২৬ 

কবভোকগু ৈগু কিত্বিষৎ 
কদলীস্বেবু গুণেষু লজ্িতা। 
মনবন্দমিষান্ম নস্যিনী 

ঞ্বমজ্ণ জডানি খুস্তি ॥ ২৭ 

কবিণে পদিলিচিজ্ত্য স্ুভ্রবো 

গুণমুর্বেবাণ স্বকবত্তিবোদখ 

খবনিহখ্রসন” নচাধন 

প্যবমুঞ্চভ্তি তদীপত তদ্বিদ ॥ ১৯৮ 

বিনিতম্বম সমাঁবলম্বনী” 
মনিকাক্ধীঞ্, স্ুবচাপ লাঞ্চনণম ! 

কলনিত্র্ঁন শৈলকালিকা” 

শ্রপঘন্ডী* সমিষাধ ভাবিনলী ॥ ১৯ 

(৬) 



সচ সতী-পরিণয়ম্। 

ববনাভিসবোকহন্দধো 

বলিনালভ্রিতষোজ্বলপ্রভম । 

মিষতোকচিবং কশোদবী 
তন্ুলোন্গীমলিমীলযান্থিতম & ৩০ 

স্ুতনোস্তন তর্জজিতৌভ্ভুশহং 

স্পৃহনীয়াকৃতি চাঁকবিভ্রমঃ | 
পবিতস্তনুজাঞ্চ বিক্রবে। 

নন নীপঞ্রসবোপি সাম্প্রতম & ৩১ 
কমলৎ কমলাকবোদবে 

সুতরাং শুবকবৈ২ কুতক্রমম 1 
ভপএব পব্হ প্রতপঠতে 

ভদভিখ্য1২ৎ শ্রতিপদ্যতে নতু ॥ 25২ 

'অভিবদ্ধিতমপ্যনেকশে- 

নযদাঞ্োতিতুল।ৎ চিরাদপি। 
মভিষঙ্গকৃতন্ত ?বকৃতং 
নচিরাদেবতদাতিদৃচ্ছতি £ ৩৩ 

বহধেস্্ভানা স্তনদ্বষ্ 

দুচমান্যান্য জিশীষয়েব তশ 1 

অভএব পবস্পবোদ্নম। 
দবিশেষ5 স্ুতিবামলক্ষ্যত ॥ 25৪ 

লঘু-চশ্পকাকোবকোপিটমহ 
করশাখানিকবৈঃ করছয়ম ? 
পশুতুভ নিতরাং নতভ্রুবহ ৬ 

ফাহদীরপশ্গ নিকক্সিটতরিৰ & ৩৫ 



দ্বিতীয়ঃসগঃ। রে 

করপল্লবমঞ্জলাষতম 

প্রদাধ বাহুলতাছয়স্তষ। ৷ 

অথবা বিধিনাবিনিন্ফিত* 

হর্বন্ধ ক্ষম পাশধু্বম্ ॥ ৩৩ 

ফণিনামমিবিদ্ধবিক্রমে 

কিমিবান্যৎ, কৃঠিনৎ ভবিষ্যাতি * 

বিপবীত মতোহতিমার্দব্ 
বহুমেনে বহুদর্শনোবিধিঃ ॥ ৩৭ । 

তপ আঁচবত।ৎ ব্ুুছুশ্তবং 

কুলিশং যচ্ছবিতু” নকল্পতে। 
ম্হছুলোৌপিততোমহত্তবং 
কুন্সুমেষুই কৃকতে সমীহিতম & 2৮ 

স্থতুকোকনদ।কণাবৰভে 
সমবেখাবলিরানতভ্রুব* । 

'বনিষিদ্ধ মহামণিশ্জিয়া 

লদ্ভুকণ্টপ্রভযেবভূষিতা ॥ ৩৯ 
দ“ ন ছদ পত্রবঞ্জিত* 

মুখপাখোক্ছু মব্জিনীব সা। ? 

দশন্া* শুক কেশবন্দধৌ 

পবিলোলেক্ষণ ভূঙ্গ সঙ্গতম্ ॥ ৪০ 
নব বহুলেপ্যপাক্ষক্ণ 

বিধুবিন্ছৎ ন্দিধে বিধিঃপবষ্ 

ক্টিবধর্জনদ ভক্তিলক্ষণৎ 

মুখমস্থাঃ শশিলন্ষ পান্থিততষ ॥ ৪১ 



সি সতী-গপর্িণয়ন। 

তদপুর্বব শশাঙ্ক বিভ্রমহ 

কমলং বানব মন্তদ্ব বা । 

ইতি লোলতবাপি নিশ্চল! 
মধুব্গ্ী মুখমেব শিজ্রিষে ॥& ৪২ 
অধবং নব পল্লবাকণং 
মধুবন্তৎ স্মিতকান্তিবেতিচেৎ | 

গত কোকনদাপি কৌমুদ্দী 
ন তদা ম্বর্ঘতি মিতাশুনৈ* ॥ ৪২ 

ঈঘুমুলমলাঘবোত্তবৎ 

বগচিবাঘামক্ুগ্রমাবভে। | 

ইবুবি* কুস্ডুমাযুধস্ত বা! 
বিষলত্বাদ্বিপবীত কঙ্গিতঃ & ৪৪ 
অতি দীঘ বিলোচন ক্রম” 
চলমস্যা মদনোবিলোক্য্ত ॥ 

প্রসশৎ স নতান্ ধন্রর্ভতা 

মপি নামাঞ্চিত বিক্রমান্ শবান ॥ ৪৫ 

লিখিতামিব বলিমাঘতাং 

ব্রপষেব ভ্রবমেক্ষ্য বুভ্রুব্* | 
সমবাদিতবত্র নি নং 
ভক্রিষতে নিশুণষেব কাম্ম.কম & ৪৩ 
শশিনোদ্ধমিবাতিদিহ্যতে 

স্লমুখী চাঁক সলাট পউকম্ 
হব বাল বিধুশ্চ ষচ্চ তাং 

ক্চমান্যাঁশ্যমলক্কববিষ্যত* ॥ ৪৭ 



দ্বিভীয়ঃসর্গঃ1 

কুস্ুমোৎখচিতৈম্মনোবষৈঃ 

কচভাবৈঃ জুতবামুকপ্রতৈ*। 
শিখিনীব বিচিত্র চাক্কভি- 

ওক বহৈর্্াদিবেক্ষপাবিভৌ। ॥ ৭৮ 
আপি সম্প্রতি চেতসি ক্ষণ 

জলদালিঃ প্রকবোতি তাঁৎ ষদা ॥ 

কচপাশরুচিং বিবোদিতি 

ধ্রুবমাসারমিঘাতিদাইনিশম ॥ ৪৯ 

বজনী গ্রহ-তারকা-চিত” 

কচ হস্তং বিজিত কচৈস্তঘ! । 
ক্রিম লেশ মিষাম্মনস্থিনী 
প্রকবোত্যশ্রচ্লবন্ন, বিভ্রতী ॥ ৫০ 
মনসা খলু পেলবাকৃতিং 

স্বচম্মস্ত! বিধিনা বিনিম্মিতাঘ । 

বিকল! ভবতি স্মবস্ত্যসৌ 

নন সৎস্পৃষ্টশিবীষ-সম্ভতি" | ৫ 

বচসোমনসৌহুপ্যগোচৰ 

সগুণাষা গুণমস্ত বর্জিত | 

কথমুদবহতা” সবস্বতী 
পবিমেয়-প্রতিপন্তি পাটবা ॥ ৫২. 

যদি মাং পবমেশ্ববোপিসব 

গুণমুধ্ধ* ঝুঁধণ'দ্ধ হবিণীষ | 
ম্বয়মেব হরি কবিষ্যতে 
তদমুষাণ মহিমাঁংশ্ুমীষভাম ॥ ৫৩ 

২৯ 



২২ সভী-গরিণয়্ ? 

তদল” দসমনক-জল্লিতৈ 

কপমানীবলিমাবিতস্বন্তী 1 
উপমেষফলাং বিনির্শ্িতা 
বিধি নৈষা হব-মোহনেচ্ছস্া! & ৫৪ 

শুস্পর্শেনহিমাং শুনাপি নলিনী লঙ্জাকুলেবক্ষণ। 
মস্পুষ্টাপি নিমীলিতেব ভবতি দ্রাক্ স্পৃষ্ঁকল্ৈ বসা । 
মার্তণ্েন গুক হ্িষ! কুমুদিনী তদ্ব কথঞ্চিশ পর 
স্পর্শীশহ্কিত মান্সাপি সুতনুঃ সেযংমুহত্বীযতি ॥ ৫৫ 
তাৎদক্ষোহতিবিচক্ষণোহক্ষতরুচৎ লালণ্য-লীলা! স্থলীং 
দৃষ্টু। কৌতুক হস্ত সুত্র সময়াং দধ্যৌববস্তাদৃশম্ ৷ 
কামং সন্ত সুবাঃ সুরোভমস্থতে লক্ষীর্নযাত্যম্যতো- 
নোব! বাবিদমন্তবেণ চপল! চাপল্যত* ক্রীভতি ॥ ৫৬ 

ইতি সতী পবিণয়েমহাকাব্যে সতীকপবর্ণনো* 

নধম দ্বিতীয়ণ্দর্গ | 
০০(০)০ ০ শা 



তৃতীয়৪মর্গঃ ৷ 
৯ 5:54442 

কদাচিদব্যক্ত-নিসভ-তেতসা 

মনীষিতেনৈব স্ুতেন কৌতুকাশ্ ৷ 
বিরিঞ্িরাসঞ্চিত-পুণ্য-সঞ্চয়ং 
জগাম দক্ষস্য পুর ল্ুরধিণ! ॥ ১ 

বিচিত্র-মালাবলি-তোবণাক্কিতৎ 

মনোরমধ্চারুচরৈরিবাশ্বিতম্ | 
প্রবাল-জালৈরিব কঙ্-পাদপৈহ 
প্রসিদ্ধ-বিদ্যাধর-সিদ্ধ-কিলগরৈহ ॥ ২ 

বলক্ষ-বর্ণৈর্ঘবু-ভক্তি-সতস্কতৈ- 
্বনিপ্রভৈঃ সৌধগৃহৈর্লসচ্ছবি । 
পরাদ্ষ্িি-চিত্রীকৃত-চারু-বল্বিভি- 
ওিঁশেষরত্ৈর্ধবলাচলৈরিব ॥ ৩ 
স্ুধাশু-গোৌরাৎশুক-রাজি-রাজি তৈ- 
ধর্বজব্রজৈঃ শপ্রাশুতবৈরলঙ্কতম্ ৷ 

ধতোতরীষৈরমরাবতীধিয়,- 
কাতৈরনেকৈরিব দেব-পাদপৈহ ॥ ৪ 

সুর্ত্র-নানাবিধ- ভক্তি-লক্ষদৈ 
ধর্বিতাঁন- চিততসমস্ততঃ ? 
স্ফ,রস্ড -গ্রহ-সংব-সস্কুলোং 

প্রদর্শয়বিগশনান্প্রভাম্ ॥& ৫ 



১৪ সতী-পারিণয়ম্ । 

ই-ন্তত” কল্পুমহীকহোদ্িবৈঃ 

স্ুবঙ্গনা-কোমল-হস্তসঞ্চিতৈহ 1 
পবীতমাবাঁৎু পবিতঃ প্রস্বনীকঃ 

স্মঙ্গলানামিব কেলিকাননম ॥ ৬ 

বদেকতঃ€ সিদ্ধ মহর্ষি সঙ্কুলহ 

নৈবন্তবহ শাক্তিপদন্তখা হন্যাতঃ 1 

স্ুবঙ্গনা মঙ্জল-বঙ্গ-সঙ্গ ত২- 

স্থলাস্তবন্থন্তমিবেন্দকেতনম ॥ দন 

“ বহ-ক্ুধাদীধ্িতি-কুন্দ-পাগডুব” 
নিবন্ধ নানাবিধ বতু-বোচিষ। ॥ 

নিকেতনৎ বিছুবিতৎ ব্যচুচুবণ্ 
যদীষমিক্দ্রীযুধসম্ভব- গুণয ॥ ৮ 

বিতানমালা নবশাদ্ধল প্রভা 

স্রবে।পমাভিঃ খনু সৌধকান্তিভিৎ । 

ববাজ ঘস্মিংশ্ছ,বিতাগভস্মিভি 

স্মালবীঘীৰ বিভাববীপতেঃ ॥ ১ 

নিজোপশল্যোপবনৎ লতাকুলং 

পিবাল হিন্তাল ব্সাল সন্কুলম ॥ 

ন কেবলৎ ষট্পদমালযাশ্থিতং 
সুমুক্ষৃভিহ শিব্যপণৈশ্চ সর্ধবদ। ॥ ১৪ 

যদেকদেশে বিমলা জলাশয় 

নিষেবিতা কিম্পুরুষৈর্জল্পযা। | 
অশঙ্ষিভাকাব মিতাজলমবশষা 

বিবেজিবে যত্র ভূশ" জলাশযাত ৪8 ১১ 



ভতীয়ঃসর্গঃ। ২৫ 

কচ ম্বগাক্কাদি-মণের্মানাহব্ত 

বদীষমাশ্ছানমন্পেষ লক্ষণম । 

বিভিম-ভক্ান্বিত £বজযন্তিক 

ন্াবজযস্তলজিগাষ সম্পাদ। ॥ ৯২ 

বিশেষ বেছুর্য। নিবেশ-নিন্ছি ভং 

প্রতপ্ত চামীকব-চাঁক-কধন্তিতডি” । 

খদাষমন্ত শ্হ,বিল শুচিহিষা 
বিলগ্র বেনালি কচ” ব)চুচুবছ ॥ 
সউপহ্ববাঁক ম চবা বতিপ্রিবা- 

লিবন্তব কিশ্পুকষা গবোিপিন ॥ 

িফাকটাক্ ক্ষতি-মাব সাহা 

বিবেজিবে, ল্য, নিন্ষ্্ম্যাতাম ॥ ১০ 

বসনব্সান্তাপি গৈ সম* সদ 

* মান্ুকণঙ মিষাষ যতসগ ॥ 

"এবং স্তবক্্যন্ত বিধি মুজু ্ভল* 
শবান বথক্চিনদিদবে শবব।শীন £ 

এদীপ কার্ধরাষ নিবান সন্তান 
(িবধান দানখষ খনাগমোইর্িন ) 

ক্ষমাম্সন ভ্তত্ববিদেহশুবনাখব 

বুঝ ধন কিল ত্র কেব্লনম ॥ -৬ 

ব আঁগতত বেখসমুক্তম (ণা 

দদর্শ হর্ষ সবিপ্লবেক্ষণ । 

তযো”সপর্যামিৰ কভ,মিচ্ছযী 

শন্ন্দ/লেসঠবলিবপ্যন্চভনা। & 

(৪) 



সভী-পরিণয়হ। 

নিজালনাল্দোজ পবাগবাজিভিঃ 

পিষঙ্গমুট্চঃ সহজীকশ প্রভ্ । 
সুবাঁপগাপুব মিবাংশু সঞ্চষম্ 
বিতন্বত(পাব ষফতেব পশ্ট তত ॥ ১৮ 

মধুত্রতিবোম কদন্বকচ্ছল। 

দগত” স্কউং শোণমিবান্থুজব্রজম 

শিলোচ্চয ভ্রষ্ট লিতোপলহ যুহু 
লঁত। সযাশ্িষ্ট মিবান্ুকুব্বতা। ॥ ১৯ 
কমণ্ন্ু” পুর্ণমপাৎ মহীযসা 
স্ত্াপবিত্রেচঃ দধানমাসিত 1 

স্ুব্ণ-সুত্রেণ রুতোপবীতিনা 
হিমাৎশু কবৌঁডুগণেন ভাম্বতা ॥ ২০ 
গভস্তিভিস্তর্জিিত পন্দমবাগকণ 
বিশেষ শোপৈশন্মধুবাঙ্গ সম্ভব) 
জটাদধানেন বিতাজ্ম বোচিষ 

সৈতাম্ুজেননীদ্ধমিবাকণখন্চিষা ৪ ২১ 

'সশ্োক গন্ধেন বিননোকৃতত্বতে। 

" পগ্মবাগেতি পবৈর্বিভাঁবিতম্ । 
পবাগ গৌবার্দপি লুব্ধকীস্তিদাং 

গতেন সুর্ভ্যেব বিপাগুশাখিনাম ॥ ৯২ 
যজহবিসামানিখছোপ্যশেষতে। 

দধান মাচার্যকুলেপ্যনপ' ! 
পদ নিষাদস্ত গতাস্তবন্থবকীং 
স্সমুচ্ষনা” বাদযতী লয়োৌভবম ॥ ২৩ 



তভীয়ঃসর্গঃ। ২৭ 

পবেভিষু স্তপ্টিসু স্তষ্ঠদীক্ষিতং 
প্রজাপতী নামপিচ প্রজাপাতিম্ ? 

পিকালিমাবল্সমঘতাঁমদোদ্ধতাং 
সমঞ্চিতহৎ পঞ্চম পীডনান্মুহ্ু" ॥ ১৪ 

পট” সিতাত্রস্ত বিডন্বনাস্পাদ* 

প্রবিভ্রতংশুভ্রমদত্র চেস্টিতম । 
কিমস্ কণ্ঠাছুতবল্বক গুণাহ, 

স্ববোযমিত্যহষত। জনাম্মুহ্ুঃ ॥ ২৫ 

বিশুদ্ধমন্তঙঃকবণৎ পবাৎপবে 

নিযোজযভ্তং জগতোগতক্রমে ৷ 

অজ ্ রমাস্ফালষতী পম্ুচ্চবৈ 
শু ণাদত' তেনচ বস্বকীতুণান ॥ ২৩ 

বুলবম । 

প্রজাপতিস্তাবনঘাবুর্পস্থিতা 

বথ শ্রতীযাষ নতঃ প্রতীতিমান 1 

সপধ্যয়াহনঘাতবাবনঘ্য বী 

বনরধ্যবাহর্ব্যাদিকষাপ্যপুজযত্ ॥ -৭ 

নসাধব” পাঁদবজোভিবিচ্ছম' 

পুনভ্তি পুণ্যেতবকুনিকেতনম । 

যথাতথাযাভ্তনদ12 পযোনিধিৎ 

বিশভ্তিনৈবাচ্ছজল” হদোঁদবম ॥ ২৮ 
জগাম ভুশ্তিমনসোন* পুজযা 

তথা, তঙ্জে।" সোতি বিনীতযানসগ ? 

মহানুভাবাহি মহামহোঁদষং 

মহাক্সনামচ্চন কনম্ত্রমন্তে » ২২ 



৮ সভী-পরিণয়ঙ্থ ৷ 

ভিবণ্[ুষে শীত্ত্রমন্ুজবিতক্রম 

স -্শসনে তা বভিসৎন্যবীবিশহু £ 

লতাভ্যন্রাজ্জোপি নিজাসনগ্রহে 

ন্নমীসান ন্বাম্তিপনবানিষেদিবান ॥ ৩ 

তদাসন বকাঞ্চনমফিতেন্থুনৈ 
নৈষেছুষিপ্রোদগত শোণদীধেতো । 

নগস্থ। বাশাকতবক্তপক্কজণ 

সাভদেশ* কহসাশিষাহজব্ ॥ ৪ 

পাপাতদেহভব্ৰ জীুভি 

রলেজিবে বিছুনিত। বহিনিৰ । 

পুবনাভ শ শ্তবিতা বিভাববী 
প লমবখ ইব লে বপীতক 80০১ 

বিবিক্িন সঙ্কলি * কষিক্িষা। 

শিন। স্বাণ্লশ [বিক পলবাবড 7 

শপবল্প লবান্ত। ছুবিতী। শভস্ত্িন্তি 

লিটবলবর্ণ বিভনাম্বব হু ॥ ১০ 

লাশা এ্র৭(মাঞ্লিপাণিপল্ব- 

৮*দ্দদে বিন কমনীয় দর্শন 

ভদাশমানন্দজ বাষ্প বিন্দ্নি 

শিবিছিল 9 কলশাদগদাক্সিৰ ॥ 21 

চিল্দৎ পাক্প্িব চাক লোচন্” 
শিলোহবসী সাঁবনতাঁবলক্তিত । 

স, লঞভাবমাবচ সমচিব। 
(ন+ বখবিব্চনাবরিপোপম সি *€ 

তুনকম। 



তৃতীয়ঃসর্থ2। ২৭ 

পবিশ্রমেপ্যাগমন গ্রবর্ভিতং 
সুবান্তথুব প্রার্থঘতব্য ছুলভম | 
কষ। পুনবামভিনন্দ্যমানয। 
প্যনুগ্রহ- নাম শিবাহভিনন্দরাত গ ॥ ৩ 
আকধষণোত্পনমিবাপ্র্যশহ্যক 

ন্শক্তিমাবাদিব চাকসম্পদম | 

সকম্শম্মেবঃ ভবহুসমাগিমং 

প্নভবছেদ্ফল*্ হিমন্ম ভে ॥ ৩৭ 
[লোতমং মে ফলিতৎ প্রস” শতে' 

বচ কমণন্যাঁ পুনকক্তিদুবিত 1 
জমাণম” কাঞ্চনবত্রযোবিষ্ 

মিাযদ্চেব,বযোঃ সমাগম ॥ ৩৮ 
শষ জন্” পাবিত উচ্চকৈস্তবা” 

৬বহ পদান্ কক বেণুকষিত । 

বিশিষি তৈষাবসতভি পদক্রমৈ 
পাবাপকনব ভ্ররতিনোহি সাধব ॥ *৯ 

হইদ দষংণ স্থাবব "দশমাত্বক + 

(বশেৰণ সজ্জন্গম্যতা গতম ॥ 

জ্দ পুব” পাদসবোজবঞ্জিত” 
জন্োযম্বুচ্চিশ্ছ সতা” কৃতাচ্চিন্” ॥ ৪ 

উনপাষ্যতে যন্ভবতাং মতানু গৈ 

স্তদেবতাথ্” সদি স্* গুচক্ষতে 1 

দাঁত ভার্খাদপি ভাখতাং বা 

ল্যাতু , শাল্ীভুবদঞ্রিসশ্ব এস 8 ১ 



৯১৬৫ সতী-পরিণয়ম্ ৷ 

জগ প্রকাশপ্রৰণৈবভীষুভী 
ববেবপেষে, নমনাগশ্ীহযশ্ 
তদপ্যপেতহৎ মহদস্তবস্িতং 

তমোহস্তবাক্কো রমপীয়কর্মপায্ ৪ ৪২ 
স, সর্গকম্প্ারপি তযোবনাযযহ 

পিপুছিবুর্জাতু নসর্গকম্ত্রণে ৷ 
শশাকবাচাং, সুতবামতঃ ক্ষণং 
বভুবপাবিপ্রব লোচনঃ পবম্ ॥ ৪৩ 
মদৈঃ সমাবঢগুকপ্রমোদজৈ 
স্তন্ুত্রপৌবক্ত,মখোপচক্রমে । 

মহান্ুভাবানপি নাযসাধবো 
নিধুঞ্জতে শন্দস্থলোলযন্তিচ ॥ ৪৪ 
নবিদ্যতে, যদ্যপিসিদ্ধকাষযে। 

সমাগমে কাবণমস্বাঁপীহবাম্ । 
তথাপি চেতশ্চপলহ স্বভাবতে 

তৰত্যদ” প্রশ্থ কুত্ভুহলোভবম্ ॥ 9৫ 

শবন্মুখাভ্তোক্হ নিগতৎবচ 
স্তদদ্য মাং শ্রোতৃুমতীব-লালসা৷ । 
যুনক্তিখাক্ট্য য় , সদাহবিচাবিশা 
হলভুপ্রসাদে। মুখবস্বকারণম ॥ ৪৬ 

বছুচ্যতে , কোহুপ্যবধির্নবিদযতে 

স্পৃহাবলীনামুদযেপি, তন্তথ্॥ 
তথাহি, সম্পন্ন ভব সঙ্গম ১ 

পিপান্সবপ্যশ্মিবচোহস্ব ৩২ পুনছ ?॥৪৭ 



তৃতীয়ঃসর্থঃ। 

বদন্তষেবস্তমথোঁবদাৎ শুভি 

বিশেষ সগুছদ-পীাৎশু-পাপুভিত | 

পবিক়্ন্তীবিব, তে, প্রিষম্থদ- 
বিদান্ববাবুচতুবম্ব বীকসৌ। ॥ ৪৮ 

কিমত্রনোকব্যবহাব মাত্রকে 

বথাত্রপানিত্থতষাহভিস্ভযসে % । 
নিবাবিভীধ্যখসফ লৈরন্ুষ্ঠিতৈঃ 

বিমাল্সনাযাভবিদাম্প্রচক্ষতে ? ॥ 

পবোপকাবাষ, পবন্তথাঁপি ত- 
দ্বধা অপপীছস্তি, তথেদমীন্সিতম | 
তথাবিধৈবাচবিত" হিতৈবিণ- 

শ্চবস্তি, লোকাছি পবান্ুগামিন্ৎ ॥ ৫০ 

শিবোৌদযাৎ সাধুসমাগমাহ পরহ 

কিমস্তি শস্তৎ বদ, মাদৃশামপি 1 

পুবাতনোনৃতনইত্য নাস্থয। 
গত, সতাধন্মবতোহি পুজ্যতে & ৫১ 
৩থাঁপি, লৌকত্রবমঙ্গলাব্হঃ 

শুভোহভিলাসোপি নকশ্চিদ্তিন । 

অথাঁস্মযোনিং পবমোপিপুকষ 

স্তমাতআযোনিং গদিতুৎ গ্রচক্রমে ॥ ৫২ 
ত্বমাদিতোবেৎপি, যথা স্থুবান্সুবৈ 

বন্ধিষ্ঠিতাষ'ং খলু চাকসংসদি ? 
মনাভবোনাম মনোবখো চিত” 
স্বধন্ধইত্যেব, মযা। বিনিশ্রিতণ ॥ ৫৩ 



৩২ সতী-পরিনয়্থ 

নিষোগ বর্বাঞ্জলিকক্ত ইভ্যাঘৎ 
হমাতসনোচ্চৈ মিঁধুনীক্রিযাঃ প্রজা”। 
স্ববান্থুবাণাং নিকবেষু তে শবা 

নিবন্তবাষা* প্রপতন্তভনিশিম ॥ ৫5 
লিবধ তে! মে নিযতি প্রভাবন 

স্তথাবিধ” ব্যাঁধিনিদান মুদ্ধতম ॥ 

প্রভগ্জনন্তেব স্ুপাদপাদিক* 

প্রভঞ্জতে। দৌষলবোপি নেন্াতে ॥ ৫৫ 

বিচাধ্যমাণে পবমাথতৎ পুল” 

স্দাঁল্তখোঁদর্ক মদোবিতর্ক্যতে 1 

নচেদিদ- দ্বন্দ তয। নিবধাতে 

জগ, তদানাম কিমস্ত গৌববম ॥ ৫ - 
সচাপসহ্বো মধিমার্গ৭ কমা 

স্বিভ্রমন্তৎ, চকমে, পবীন্দিভুম | 

বিচাঁবসুটিশ্চবিত।্থতা স্সনঃ 

সমর্ধযতে সজ্জন মানহাঁনিভি ॥ ৫৭ 

ভবভাদাবোপি গুণৌভয কব” 

জদান্লছুষ্টাশষ নষ্ট চেতস” & 

গ্রভোশ্চলান্তঃকবণস্ত কর্হিচিৎ, 

ষথ। প্রসাদ পবিণ(মগর্তিত” & ৫৮ 

গুণোগুণিঘেব বিভাতি শৌভনঃ 

বব আুধ*শোবিব সৌধ্ভিভিষু ॥ 
ন্ বোচতে প্রভ্যত দাবণাষিতে 

কশেশযান্িব হছিপিধ্যষে 1 ৫৯ 



ততীয়এসর্গঃ ॥ ৩৩ 

হবস্তদা বৈরত লজ্জিতাঁনন 

নিবীশ্যসাক্ষীাদহসহ সভান্ামাম £ 

উপপপ্রলবাদ্ধিন নভন্বতিব স্কিৎ 

শিলোচ্চষ, নভেল মনো, নচালি।তি ? 8 ৬ 

থঞ্ছিদাসাদ। পবাৎ্পবাভব্* 

শব” নধ ব” ক্ষমতে, কিমীদুশম 1 

দিনাত্যশোদ্ড ভ তনা০সিসম্ভত- 
ভিনভ্যসেষেণস্বদ” সুবাকব”॥ ৬১ 
শবস্তদেতহৎ্ পবিভাবলাঘব* 
ননামশেবাদপি নামনোঁলব 

উদাসতে চেদনুতঘমদ্বিধ 
মনন্দিনাঁৎ নিন্দীনসাং কিমন্তবম * ॥ ৬৯ 

মহান্ুভাবাহি নিকাবযীলি ত” 
নজীবিত” প্রার্থবতে কথঞ্চন ॥ 
নিজ[শ্চিষাণ লা'ঘবম্চিষাম্পতি 

€বলোব্যসিক্গো” সলিলেসুলীষতে ॥ ৬০ 

মনন্দিনাঁৎ নাঁমবধাদপিস্য,উ 

পধননণ হস্ত আ্রছুণসহম্পৈ | 

নশ্বাহভিযুস্ত” কুকতত প্রতিক্রিষা* 

শবেণ * প্রাণভহব্ণেকরহিচিহ ৪ ৬৪ 

নষশ্পব্ষাং নকুতুহুলাস্পদহ 

বুথ প্রসাদঞ্ডতিকুলমান্সনীম । 
অ্রপাবহতশ্বস্তঃ মলীমস*বুণা 

ধিশীদশন জর্টবভমাধ্যশীনিভঘ ৪ ৬ 

(৫) 



৩৪ সতী-পরিণয়ম্থ ৷ 

৩দীদৃশ মেমনসোমনণ বন।ও 

প্রমাষ্ট মিছা তিবব ্ যষাশুধুন। । 
পবিগহ প্রেমপবাষপেহৰে 

কিন্তভু্চৈর্বদ, লীষতেহঞ্জ- * ॥ ০২ 
মলোোবথন্তাস্ত মষাপিসিদ্ধষে 

মিথ সদাঁবেণপুবাপ্রসাছিত । 

স্বষপিমুলঞ্কুতি কতাক্ান। 

চিব্স্যকুব্র“ৎ বিধিনাতপান্ততা ॥ ৬৭ 

স»সাক সঅশসস্বদ্ধিমিচ্ছতা 
মসাম্প্রত নপ্রতিভাতি, সম্প্রতগ | 

তদীম্চিতুন্তে তনযাঁমিহীণভ 

শিবা” শিবস্যেকববৃত্বমেষ্যভীঙ ॥ ৮৮ 

সভীতদাপদ্মনিবাবিতাতপা। 
₹খীসমেতাহুমিতন্ুন্দবচ্ছবি । 
যদৃছন্বাতত্রগতা ম্মদৃশ্যতে 

মানবধোহাশকলো মহাহ্সনাম ॥ ০১ 

ব7* প্রভাবেননবেনসু্ছতী 
প্ব্* বিভক্তীবযবান্ত্মধঠম 7 

প্ব্ব্ধাত পবিণামদর্শিন 

বম্বদ্ধবল্লাখলুশিলচাতুবা & ৭ 
»ব্প্রবানাকণবর্ণম” শুক” 

*বীব বোচিশ্ছ চবিত” সমতল" । 

বিশ ষপুম্পস্তববস্তনা নবা। 

শ্লক্কীচিদ্ধন্ডী স্ুম্বঠম ॥ ৭১ 



ততীয়ওসর্গঃ | ৩৫ 

আন্কিহানী২ কমনীষদর্শনৈ 

রুতোরুত্ুষা, কুস্থমৈবনেকশহ । 

শব'ব বষ্টিস্ক,বদৎশুবাশিভি 

িবাপ্রদীপৈবিব ভর্ভজিতপ্রভৈঃ ॥ ৭৯ 

কবতধুনানাহধসবিন্বমাঁধুবী- 
প্রলোভলোল ভ্রমবাম্মুহুম্্র হু ॥ 
নিবাবযজ্তী, প্রচলদ্বিলোচনা! 

স্চাকসাচীরুতবক্ত,পহ্নছজ! ॥ ৭৩ 
কুলকম । 

পিতামহস্যাদিন্তত্রব কন্যকা। 

পিতুর্নিযোগচ্চেবণারুষেস্ততঃ ॥ 
কপোল্সম্ভাবিতকর্ণভুষণা 

ননাম, মন্দাবকণাকণম্ষিতি ॥ ৭৪ 

বিন্যস্রমৌলি, স্বলদঞ্চলৎ, লঘু 
প্রলম্কর্ণীলকলম্তিতোৎ্পলম্ ॥ 

স্তনোচ্চলম্মাল, ম পুর্বববদ্বপু- 
গু“ককুতজ্ঞোনণি, তদাব্যলক্ষ্যত ॥ ৭৫ 

অনন্যনাবী কমনীযদুর্লভো- 

ন, যোগ্রহীষ্যত্যপবাহ, নচাগ্রহীত, | 
লভস্বতৎ স্বামিনমিত্যনম্তনহ 
যথার্ঘসুক্তাবিধিনর্ধিণাঁচস! ॥ ৭৩ 

সতীতদাবিক্কিভপানিপন্থবা 

প্রবৃত্ত-লীলা-কমলালি চপলা । 
স্ুগুপ্ত হাঁক্টোথি-কিপোল বিড্রমা 

নিমীলিভান্ষী শুক্সনিধাবিটি ॥& ৭৭ 



৩৬ সতী-পরিণয়ম্। 

কটাক্ষ সম্যা, নখাবব বাজ্সখা 

ভুবং লিলেখাঙ্ঘি, সবোকছেন্দুতি । 

এপাভিঘাতাদভি বাষতাধিকাহ 

কুলাব্লা, পুষ্যতি, কামপিপ্রথাম ॥ ৭৮ 

যুখ্রবম । 

বিবিস্তদাবীক্ষ। ৩খাবিধাং সতা 

নন্দ সিদ্কিং যুহুবাস সংশচ ! 

সমাহিতস্তাহিত জাতন্ুভ যে 

যথার্থ সন্কল্পি মনোহি তদিব্ধম ॥ ৯ 

অলন্গ্য সংশ্ষ্ট মনোজ্ঞ লক্ষণ। 

বিলোন্-নীলোৎ্পল কোঁব কেন্মণ। 1 

চচীল বাল তব্লান্তনা, ক্ষণ - 

ন্নদীনবেদদিব পাযানিধিক্ষণা ॥ ৮০ 

আযধযানামিব শিখাবিণাঁহ বাঁজমন্তর্ধ বিত্রা 
তস্ত। ক্ক'লা। বলযমিব সা মেখল। বাভবাগ্সিম । 

আবং কঞ্চিদবচন জনিতং পদ্সযোনের্দখানা 
ন্িগ্ধা বালাবহিবথ তথ, প্রাপকামপ্যবস্থায ॥ ৮১ 

যুক্ত ধারর্মস্িণবচনৈ* শঙ্কবে সানলগ্রা 

(লেখা লাক্ষাবসপবিচধা পিছিলে কল্সিতেব । 

ক্ষিপুন্তোধে ঘতলবইব ব্যানশে নৈষবাম 
বাম” আন” তৃহিনকণিক। পদ্মিনীব প্রপেদে ॥ ৮২ 

বালে বাল! খনুপুলকিতা, দ্ুম্মনাঁ৯ ক্কাপিকালে 

কিঞ্িনৈব ভিমিত বধণা ৰাবণহ নিশ্চিকাষ । 
অর্ববাঁচীনঃ প্রণষিশ্ি জনে ভাব বাঞ্ধাহবলানা” 

সৃল্প্ান্মা বাকনাতিওব"* শ্রস কছটিনের ॥ ৮" 



ততীয়ঃসগঃ। ৩৭ 

ইন্থ" তেনপ্রসত্মনিশ* ব্যাকুলাপুযুত্পলাক্ষী 
প্রেম্বাধীবা ক্ষিতিবিব মকণ্ুকধিত। নিশ্চলাসীৎ। 
বন্দপন্ প্রথষতিতবাং সাধকৌহজ্ঞাতপাত" 

তিত্বালাকৎ ম্বছবপি সদ] হুর্জযঃ স্ব"মহত্বম ॥ ৮৪ 

ইতি সতী-পবিণযষে মহাকাব্যে দক্ষাশ্রমাভি 

গমনোনাম তৃতীযঃসর্গ*। 
শা 2 ০(০)০ ০ 



চতুথঃসগঃ । 
৯ (8৯ 

অথ প্রজেশোপি স্ুবরিণাসম* 

প্রজেশ সম্ভাবিত তম্যানোবথঃ 

মানাবথেনেব বথেন চাৰপা। 

৩দাঁলযাছুচ্চলিত্ ম্প্রচক্রমে ॥ ১ 

অলন্ষ্য চাঁবোৌ সহসা বিচেবতু 
ক্মাপবেো। ক্ষেম পবাষণীবুভে) । 
ব্সাবলি ক্রি বধবাতলেখ ক্ষণা 
দলন্ষিতেং প্রীরুষিতে। যদাবিব ॥ ২ 

বিমপ/নন্যো হ্যা অগুহা মঙ্গল” 

কথঞ্ছি ছদ্দিশ্ট গত স্পৃহা অপ্পি । 

পটবমি লন্তভি ক্ষণলস্ভিতাম্মতৈ 
স্ত্রটীবন$ ক্ষুব্ধ তমাইবান্ধযহ ॥ ৩ 

গুবৌন্দবাণাং গুকপান্বধিণা 

গত স্মষি শ্রীজ্যর্মতিঃ প্রজাপতি” ॥ 

মন"রুম” বাবধিভূ” স্ুভ্রঃসহ* 

নপাবষামাঁল বশীচ সোহবশ* 7 ৪ 
মহাঁস্ভিঃ সাঁধুমহীক্সনা” সদা 
স্মাঁগম* কাঞ্চন বত্বর যোগঘ৯ | 

পবস্পব ০প্রম বিশব বদ্ধনো 

ভুশ*বিযোাপাপি শুসব্যখাকহহ ॥€ 



তথ ঃসগ৪। ৩৭৭ 

তদাপ্রভূতে;ব পিণাক পাঁণষে 

সীম্প্রদাভুম্পব মাচ কাক সঃ | 
স্ততাহ্,দাবোৌভ্তব ভঞ্ভসাহুবুতা 

নাম্াাচ্যতে বন্ধুজানেৰ নিন্দিতে" ॥ ৬ 

বন্তপ্রসৃতী, ক্মণীষভা স্ত তা, 
শুকগু ণানেব গুকনবেক্ষতে । 

তদস্তি কিৎবান মহেশ্ববেপবে ? 

সকাম্যতামেতি যতোন কামিনাহ ॥ ৭ 

প্নাধিপৌযস্ত ধনেশতাং পতঃ 

কিমদ্যুতেতস্ত ধনন্য গোৌববম ? 
দবিদ্রকক্পোপি দবিদ্রতাঁকুলং 
জগহুনভ্তরষং পাতি সভভূতভাবনহঃ 7? ৮ 

যদাত্মবন্তিং পবমাত্ম শব্দিত- 
স্পবম্পদহ সাধু সমাধি ভলভম ৷ 

প্রলভ্যতে বাপিনবা, স, লীলয। 
দদাতিত,, পীদ সবোজ সেবযা ॥ ১ 

নভঃ প্রদীপাপি স্ুধৈক দীধিতিঃ 
কলাধিনাথঃ পিতৃদেব বাডিক্ষিতঃ 

ঘদীযনে পথ্যতষাহতিবম্যতাণ 
শতোহস্য কপস্য কিমম্যছুচ্যতে ? ॥ ১ 

স,নিগুণোপ্যেত্য শুণোশুমৎ বশী 

গুণীবিভাত্যুন্বত চাঁকচেতসা'ম | 
তমোপ্যষে প্রাণভৃতামন্ু গ্রহ 
কলোতি সন্হাব পবোপুরপাজিত 8 ১৬ 



£৩ সতী-পবিণগ্রস 1 

বিধিৎ স্ুতাঁলোভি বিলোৌল মান” 

সশিঙ্গ যামান ধন্ুুক্ষতাং বব” । 

প্রভঞ্জনহ্য প্রভৃত। তদস্যয, 

শিলোচ্যষে' পুযুচ্চ বলৈবিভজাযতে ॥ ১- 
মচিন্ত ষচ্চৈবম কাও্জতেমহ! 

বথ” প্রদেষ! তনষ। পিণাকিনে ? 1 

অধুক্তবপেতি, যদি প্রসাদিতঃ 

স, নানুজানাতি সতী, বখাহর্থিতা ॥ ১০ 

শশাক, নাভ্যর্থযিতুৎ মহেশ্ববণ 
স, কাজ্জিতে চাকতবেপি কন্ধনণি 

সমুন্নতানাং প্রকৃতি স্তথাবিধা 

ষযাহর্থ নাদীনত যানদৃষতে ॥ ১৪ 
সএবমু্চঃ শশি নৌলি সংশ্রষৈ 
মনোরধৈঃ কৃত্রফলৈ বথাকুলঃ ॥ 

নদিভ্র্যতে জাতু, মনস্বিনাঁৎ মন" 
প্রযোজনাপেক্ষি তদন্য মন্থবম্ ॥ ১৫ 

নিযোজবিষ্যক্সপি তা” স্ুখোচিতা 

সুধাবদাত স্মিত শোৌভিতানলাম £ 

বৃষাঙ্মা বাধযিতু, তদর্খিতা” 
স, ধীব ধীবর্থযতেম্ম চেতসা ॥ ১৬ 
অথাস্সযোনের্চনৈর্মনস্বিনী 

তৎ। প্রযুক্ত প্রমথাধিপে সৃতী ॥ 
লতাপ্রসন স্তবকেব, সংশ্রষ- 
জনমব সাস্তন মানাভবাক্রণী ৪ ১৭ 



চতুর্খ2সর্গ2 1 ৪১ 
ববন্ধ বাঁলাদৃড মিন্দুশেখকে 

মনোহ ভিলাসৎ মনসোপ্য গোচবে । 

স্মবস্তাহি প্রায়শ্ এব বিন্দ্রমঃ 

সমঞ্জসোৌনেতি মুহুর্বিলোক্যতে ॥ ১৮ 

ষুখকম | 
বিলঙ্ঘ্য সর্ববাঁন বিবষাঁন বভুব সা। 
মহেশ্ববৈকার্পিত হৃন্মনন্ষিনী | 

নিজংসমস্তেত্দ্রিববৃতি, বাস্পদহ 

নলম্তিতাহ স্যাইবচিভ সংগ্লবা! £ ১৯ 
কবেোতিকামঃ কুস্ুমাবুধোপিসন 

বিকাঁব মাসাদ্য কথঞ্চিদ্তবম । 

মহাত্সনামপ্যতি মাত্র ছুঃসহৎঃ 
মনোহি তশ্যাষধতনহ প্রচক্ষতে ॥ ২ 

তদেববীজৎ খলুকানক্দ্ধিতং 
বসৈবজজ্রম্পবিষিক্তমাজ্মনি । 

যদান মাতিস্ম যথাযথ, তদা। 

কথকঞ্চিদ।গান্িপ্রনান্ুু মেষতাম ॥ ২১ 

অদৃষ্ট পুর্ববোপি সভূত ভাঁবনে। 
বক্তবনিদ্র! প্রণধীনত ভ্রুব £ 
নহীশ্ববাণাঁৎ কৃতিবন্য হৈতুকী, 
মনঃ কিলাতীত গুনানু বন্ধিবা ॥ ২২ 
গীজেন্দ্রকৃন্তিৎ ধবলাচল শ্রিষৎ 
সুধাহশ্ বেখাৎ প্রশশখস শোভনা ৷ 
ভুজঙ্গ মিক্দ্রাসন সুক্ষ কুঞ্জবং 

সবীসমক্ষহ মিষতঃ ন্ুমখ্যমা ॥ ২5 



৪২. সতী-পরেশয়মৃ। 

ফী বিধানে বিততে বিপশ্চিত। 

প্রবর্তিতাঃ শস্তুকথ। মুনুর্্ম,হুঃ ॥ 
বিযুক্ত কাঠিম্য গুণা প্যৌধবে 
বুবোধ বালাব্হছু, বাম্পবিপ্লুতা ॥ ২৪ 

ব্যলীকম শুশ্ডিকৃতন্পিনাকিলঃ 
পুন পুনহ প্রব্যথযাঞ্চনাবতাম্ | 

তথাহি তস্তামকতে।ইস্তবে চবাঃ 

বহিশ্চ্তিস্ম, হবস্ত লিপ্দযা ॥ ২৫ 

কপোলম্ুলার্পিত হস্তপল্লবা 
নিষেছুষী ভূমিতলে বিলোঁচনা৷ ॥ 
মিথঃ*, কৃশা বেচিতকৃত্য বিহ্বল 

ব্যলক্ষ্য তালেখ্য সমর্পিতেবসা ৪ ২৬ 
অতীব দীর্ঘৎ বিধুবাচ সর্ববদ! 
ব্যমৎস্তনক্তন্দিব মস্তকাঁবণম 1 

সমানবুদ্ধিঃ সলিলে তথানলে 
ব্যলোকিলোবৈঃ শ্রমণেবসাকুলা ॥ ২৭ 

প্রভাত কল্গান্জুনিশীঘিনীষুসা 
নিষীলিতান্দী ক্ষণমাত্র তক্দিতা | 
বিশেষপাবিপ্রব চাঁকলোচনা 

হঠাৎ জজগাব বিকম্পিতাধবা ॥ ২৮ 
ত্বমাশু তোষে। যদি, দেব! গদ্যসে 

জনে প্রপন্গেকব টৈব যুজ্যতে'। 
ইতীশ্ববঃ সংলিখিতে। মিথস্তযা 
হুদি প্রকামণ ক্ত্িষতেন্ম মু্যা ॥ ২৯ 



চতুর্থঃ অর্গর। ৪৩ 

তমিন্দুমেখলিৎ ছৃদষে স্মবার্দিতে 
সমপয়ন্তী ন চ ভৃপ্যতিস্মসা ॥ 

শিলেব ভাঁনোঃ কব সঙ্গতাহ জ্বল 

ন্মুম্,হুঃ প্রত্যুত, পন্মপেলবা & ৩০ 
ন, নাম মাত্রা কতকস্য তৎফল্ঙ 

জল প্রসাদ কুরদতে মনাগপি । 
সুবর্ণ পদ্মেন নবৈতি নির্বতিৎ 
দ্বিবেফযালা মধুগন্ধ লোলুপা ॥ ৩১ 
অপাঙক্গযোবিঙ্গিত সাবযোহ পদং- 

শনৈই কৃতৎ স্যামি কষাস্বগীদৃশহ ॥ 
বিনোচনে কিঞ্চিদ ধোঁগতেকচিহ 
বভগ্জতুশ্চেতসি নোমনাগপি ॥ ৩২ 
'বিচিন্তযন্ত্যান্তকণেন্দ্ুশেখবহ 
চিবস্ত বম্যং সুতবাঁৎ শব'বকষ । 
বিশুদ্ধ লোগ্রাদপি পাণ্ুবম্পবৎ 
শনৈহ শনৈবেব বভুব সুক্রিবঃ ॥ ৩৩ 

শিল যুখত বেবল পুজ্পকল্সিনতা! 
ভিনভ্িচিত্তৎ গুক্সাঁব মঞ্জস। 

সতী শিবীষাদপি পেলবাকৃতি- 
ন্ঘাতু কল্মাদতিমাত্র বিক্রিযাঁম ॥ ৩৪ 
মনঃ সদ চঞ্চলমপক্ষ চঞ্চলৎ 
বিবায কলা। ললিতং কথঞ্চন । 

মনোহবন্তত্রহবৎ নিবস্তবহ 
চকাব, বাগহ খলুমুল কাবণময ॥ ৩৫ 



৪৪8 সতা-পারিণয়ষ্ ৷ 

তবামহে শোদদূশে বিশেষতঃ 
সমাধিহ্বগ্যোপিতদেকচিভষা । 
স, সর্ববগাঁমীতি শবীববানপি 
স্কটোহভব, শুদ্ধমনো গ্রহোহিসঃ ॥ ৩৬ 
সমাধিষোগন্তপবৈব সাদম্শ। 
যযাস্বলক্ষ্যস্থিব মিষ্য তেমনঃ ॥ 
মনোজবাঁণেন তদেব কুর্ববতা 

প্রমার্জিতাহস্ঞামি ববাচ্যতাত্মনঃ ॥ ৩৭ 

অলন্গ্যবাগ্ লক্ষণ জাললন্গিতা 

বভৃবসভূতেশ বিসঞ্জিতান্তবা ॥ 
মনোমযেনাপি মনোবথেনসা 

স্মণং নিনাঁষ ক্ষণ মা সশংশচ ॥ ৩৮ 

কদাচিছুচ্চৈঃ পবিতপ্য তেস্মসা 
কদাচিছুচ্চৈুমুদে মদালসা ৷ 

বিভিন্নবৃন্তি ব্যখিতান্তবা যযৌ 
নজাঁগবৎ, নোঁশষনহ, জমধ্যমা ॥ ৩৯ 
তদেবসুচ্চৈ বিঁবহ। কুলাম্তবা 
গৃহীব, বালা, পবিবাঁব বঞ্চিতঃ | 
পবে বিভক্তেতৰ ছুঃখবাশিভি- 
ধর্যদহ্যতান্তঃকবণেষু সর্ববদ1 ৪ ৪০ 

শবীব শাদাদ মীকৃতারৃতিঃ 
কি মালি । পুর্ববং, ন, যথা, তথাশুধুনা- | 
বিলোক্যসে গ মন্চকোঁব লোচনে । 
বৃতান্ুঘোগেতিমিথো বধস্যষা *₹ ৪১ 



চভুখঃসগ্ি । ৪৫ 

মনস্বিনী বেচিত বাগবাগ্স খী 
ভুবৎ লিখক্তীপ্রপদেন মানিনী। 
অলাঘবং বালস্বগীব জাঁলকে 

বিনিম্বসম্ভী কথমপ্যবাস সা ॥ ৪২ 
ষুগমকম্ । 

অন্ুক্তমপ্ুযুচ্ছি ত দৈন্যকাবণং 
বুবোধতন্তাম্চতুবহ সীগণঃ | 
প্রবেশমণ্রেবিব সুহ্বমাত্রব! 
জল্েু সান্ষাদবহিকষ্ঙণাঁজনঃ ॥ ৪৩ 
কিষণুক্ষণৎ তিষ্ঠতিকালিকান্তবে 
শতঙ্দাহদৃশ্য তযেতি কৌভুকাৎু 
সব্ীভিবস্তাঁঃ পবিতপদীনতা! 
সমাস*ংসে স্বযমেব দ'পিতা ॥ ৪৪ 
নিতান্তবঢহ প্রণযোনিতক্রবে! 

নদ পাঁবষস্ত্যা বিনিষস্তমন্তবে | 

নবাস্কবোবীজমিবাতি কোমলং 
বন্ভুব ভিত্বা হৃদযং সমুখ্িতঃ & ১৫ 

বিষুদ্ধ ! কিৎমামপদে প্রভাসসে * 

প্রিযোত্তব প্রেম ধনৈক বঞ্িতায । 
ষষাবিলোনি শ্রিববা,হ নুনীষেতাৎ 

সমান্ডর সৌভাগ)ব্তীঘ্ু সাহচ্চিত। ? ৪৬ 
অলম্প্রলাউপ, নিঁতবামলক্ষণ? 
নমদ্বিধ।তদ্বিধভগ্যভাজন । 
ইতি স্ফ,টংস! পবিজঙ্গ্য কর্হিচি 
নিবাস তাসামবশ1 কুতুহুলম & ৪৭ 



৪৩৬ সতী-পরিণয়ম্ । 

অোচিতৈবেব চিতৈশ্ঘনোহবৈ- 
কপাষ জাঁলৈঃ সমিষাঁষপেলবৈঃ ॥ 
শবীব মান্রেপ বিভিম্নবপিণী 
তনুত্রপাস্তামতি কাঁতবাং সী ৪ ৪৮ 
নিক্ষন্থিনী চাম্বুজ পত্রবীজিতা 
ভূশম্প্র জঙ্বাল কশোদবী কশ।! ? 
মলীমসান্তহকরণস্ত শুদ্ধষে 

প্রবর্তিতা ন প্রভবন্তি সৎ্ক্রিষাঃ 

তখোপচাবৈরতিমাত্রশীতলৈ 
নজাতুতাপঃ প্রশশাম সুভ্রবঃ। 
কবোতুকিং বা বহিবেব কল্লিত! 
মনোবিকাবন্ত গুবোঃ প্রতিক্রিষ! ? ॥ ৫০ 
বিভূতিবাঁশি প্রতিমং মনম্বিনী 
বিলেপনৎ চন্দন মাত্র কল্লিতম । 

চকাঞ্্রবাল!, মনসিস্মবাকুলে 

প্রিষস্তাসম্পর্কল বোপি বল্লভং & ৫১ 

তষযাঁসন্নির্ববন্ধমথণনুযুক্তয। 

কথঞ্চিদালী কলগদগদাক্ষরম্ ? 
মনোবথৎ সাজগদেগদোন্তরং 
সমাবিলৎ বন্ধুষনোন বন্ধুর ই ৫২. 

প্রবালশষ্য। মধিশয্য পেলবা- 
মুবাচবালাবিপুল ব্লমাকুলা |. 

কি মালি! সপ্রার্ধিত হুর্লভশ্চিরা 
দিমন্প্রপন্শ্্রতিপত্, স্তাতেজনম্ ? & ৫৩ 



চতুর্থ 2সর্থঃ ৪৭ 

গুরোঃ সমক্ষৎ গুরুণাকলাক্ষর- 

স্পরেণ যন্তীরু ! সমীরিতম্পুরা । 
ইমংজনহ তশুপ্রভবঃ আুদারুপে। 
মনোরথহ প্রব্যথষত্য নারতম্ & ৫৪ 

সুরাক্থরৈরর্চিত পাদপহ্কবজঃ 
কুনীলক্ে জগতাম্পতিহ্বহ ! ? 
অলক্ষণাল্লা কুচ মদিবধাতুব| 

বিধাতু রাসংশিতমত্র নিহ্ষলম্ £ ৫৫ 
স, শুদ্ধবোধ* কুমহেশ্ধবঃ ! সখি ! 

কুমঙ্গলৈরস্মি নিতান্ত বর্জিত! ! 
তদাঁৰ যোর্ষোগল বোপ্য সম্ভবে৷ 
বিরুদ্ধযোর্নাম তমঃ গ্রকাশবশু ৪ ৫৬ 
জযা, তথ! তাঁমব লোক্য, পদ্মিনীৎ 
দিবাকরাপাষ নিমীলিতাঁমিৰ 
উষেব, বালারুপরশ্মিভিঃ শনৈঃ 
কথাভিরাশ্বাসফি তুন্প্রচক্রমে ॥ ৫৭ 
ত্বমণলি 1! নোভাম্য, শশাঙ্ক শেখরং 
যদীশুতোধষং মুনষঃ প্রচক্ষতে ৮ 

অতস্তম। বাধষসংযতীন্তরা 

সকামদঃ অশীতইতি প্রগীষতে ৪ ৫৮ 
তপোহিনামেদ মনন্ক স্ম্পদা- 
মকিঞ্চনান্ধৎ ধনমাহুরুভ্ভময্ । 
মহেশ্বরঃ দোপি তথাবিধা স্মনাৎ 
ভথাবিধঃ শীপ্ধমতি প্রর্সাদতি ॥ ৫৯ 



৪৮ সতী-পরিণয়ম। 

অকিঞ্চনস্তাপি কপালিনঃ স্বযং 
নকিঞ্চনাদেষ মিহত্রি পিষ্টপে । 
তদেকচিভাঁষ জনাষ, মাশুচঃ 

ত্বমেবলভ্যা, নমহেশ্ববোপিসঃ ॥ ৬০ 

হব” স্বযহ্প্রার্থিতএব সাঁদব- 

স্পীপন্, স্যতে প্রার্থষিতব্য ছুর্লভাম ॥ 

ওণাহৃতস্তাং, বদ বত্রশুস্বলং 
জনঃপ্রমভো পি, ননাভিনন্দতি £& ৬১ 

নবা, নবেন্দুপ্রিযদর্শনে । শিবে, 

নবুজ্যসেত্বং, স্বগুণাবমানিনি । 

তবযাহি নূনং সভভূশং ছুব। সদে।- 
বিধোবিবোচ্চৈহ প্রভষাঁপযোনিবিঃ ॥ ৬২ 
পবেশ্বস্ত।পি, ববোক 1 কাঁজ্কিতে ? 

ন কাঞ্ক্ণী ষেতি কথৎ বিশম্কসে ?। 

ববিহিসংক্রান্ত কবোনিশীকবে 

প্রফুল্লঘত্যুণ্জ পলিন'ং দিনাত্যষে ॥ ৬৩ 
থার্থমপ্যেৰ মসৌ মনন্ষিনী 

প্রিষঞ্চপথ্যং কথিতাবযস্যষ। । 

পুনস্তথো চ্চৈর্ঞলিতাস্তকষ্ণণ। 

শমীব শুক্কা, সপবীব কালিকা। ॥ ৬৪ 
বষস্যযাহস্ত। হুদষে স্মর্পিতা 
নিকামিতপ্তে কমনীষ মুক্তষ£4 
বজোমযে কাঁলিকযেব লভ্ভিতাঃ 

স্াল ব্যলীষস্ত নবোদবিন্দব্ঃ ॥ ৬৫ 



চতূর্থংসর্গঃ ? ৪৯ 

নযাঁবদেতে পৰিণাম দাঁকণাঃ 

স্পৃশন্তিভাব।ঃ প্রথম মনোঁবমা” ॥ 

হিতোপদেশোহৃদষে নিধাপিতঃ 
সঃ তাঁবদেব প্রথিমানমন্খ্ুতে ॥ ৬৬ 

আবিলেহু মনসি স্মববাটণঃ 
শ্থৈর্যযমেবলভতে, ন, গুকণ।ঘ । 

কিং কবোতু শ্ুমহান্থপদেশো! * 

মাকতাভিহত দীপইবোচ্চৈ ॥ ৬৭ 
হৃদযে যদাহধিগত ধীবনযে 

নপবিস্ব,বত্য খিলমেব, তদা । 

লভতাৎ কথৎ সম্মচিতাবসবৰৎ * 

ননু তৎ্ক্ষণৎ হিতকথাইভিনবা ॥ ৬৮ 
আলাভি” সততমিষং কৃতোঁপচাবা 

সম্ভ গাহি মবহুলে শিলাতিলহুপি 1 

আনন্দ প্রতব বপুঃ স্ববম্পবেশী 
মন্ৌছে, ম্মদনশবা জগজভ্ভযাষ ॥ ৬৯ 

মলিনমুখখকচিও সমাবিলাক্ষী 
ঘনলব সোমকশেক সা বিবেজে | 

কিমিবহি মধুবাকৃতে নশোভাঁৎ 

জন্ঘতিঃ, যত্রণ্ডণ” প্রবিক্িষাপি ॥ ৭০ 

ইতি সতী পবির্থঘে মহাঁকাব্যে সতীবিপ্রলস্তা 
নাম চততর্থহসগৃতি। 

এপ্স (টি আট € ০) টি ১ ০৮ 

€৭) 



স্ঞ্মন্ো । 

কি 

০7. শ ক। ল, কঙছলাঁসলহ । 
€: ৮. শাক শা বাবিপহ %0 ১ 

গপন্মাল এ ("গাড় 1 

ডিন হি [কট লন্কুল ॥ ২ 
আক লল আ্খার। কব শব নিয় 1 

ঢ ক্মব। মকবন্দ টা কমলাবযনি যাতে ১৩ 

বিভা লশবভা মাখন নপস্যত & 

ক০ত ব পঙ্গীশিল মেন তশবি ণ)ববাগিদ ॥ ৪ 

ভদপ কল্ণ শন্যে কাৰণ জা মত্তলা। 
[জার পেল ভণ* ০ ভা কবিখিত য্থ ॥ ৫ 

“মল লব তি হি তিন ০ হবম। 

উজ, কিন ক পাপ ল্স্পলশ 1৩ 

সিরিজ চি চি নব »ি* ূ 

 আ্তকিশ ১ লা লি পক ॥৭ 
তস্যবশুদ ক এ শা শ্পাকাণ | 

বনি ক্যাপ পা জাম দলৰ ও এ ॥ 
স)স 1 

ঘদ্বাচশ্ববী বাচ। ববদ পনর ॥ 

গীবিনখ ৩২ জালবেল ভব 15 

রি বঃ হহততখ শতহ্য «৮৯ মিন লিক | 

টি 

৬:৮0 ৮১৪৮ সাদ্ঘ » বিাক ৭ 

৫ 



পর্চমঃসর্গঃ | ৫ 

ভাছা, তথাপ্যস্তবান্না ল£7হ্যতি যলোদিযাৎ, ? 

পুবৈকান্মি বাঢ্যেন প্রতিশ্রগত ধনোহিধনহ ॥ ১১ 
কাম* টিইদহশযেহপান্মিন বিষবে সৎ শযোমভান । 

নাপৈতি ভুদ্ঘবাবস্তবস্ত" শঙ্কাকলঙ্কিতাঃ ॥ ১৯ 

শাশনুশত শান্ত্ার্থ ধখার্থমপি বলিতে । 
জ্ধলাদমন্তবানান্তি প্রত্যযঃ স্বযমী ক্ষিতৃঃ ॥ ॥ ১৪ 
কথপ্িছ্বিতব্যানাং ভবন্তি খলহেতব” | 

স্মবের্ষবিকতস্তস্মিন পুববমন্মিনিদর্শনম ॥ ১৪ 
অগগীব ক্দিলমর্ধ্যাদস্পঘে। নিধিমপি স্ফ টম | 
উদ্াবলবতি চান্দ্রুপ্রী, দৈব খল্ছুস্ত্যযষ ॥ ২৮ 

মুত্ত্যস্তবেণ স্বেনৈব ভ্ীমযেব মহেশ্থ্” | 
সণশ্লেষমেধ্যতি শ্রীঘ্যৎ বোচিনৰক দিবাকবণ । এ 

সহি পুংস্ট্রীবিভেদেন বিভিন্নতন্তলীশ্্ৰ | 
ভোগ্য ভোজ. স্বপেণ স্বযামব বিনা 1১২ 

তথাপ্যপেক্ষতে যোগতযোঞ প্রত্যয সুক্তমম 1 
প্রাবস্তমিব যামিন্ড জ্যোহিকণ দিনশশান্বাযে 54 ১৮ 

প্রথম হেতৃবে5ল্মিন্ বিষধে কুন্দ্রমাঘিধহ | 
শুদ্ধস্তাপিভবে কামমবি বেকউবা এন” ॥ ১৯ 

কিমিবান্ে কবিষ্যন্তি, নান্ববা ও স্থিষাং ঘদি । 

জাতে জগদীশস্য জাতৃপুষ্পশ্ বিভ্রমণ ॥ ২০ 
এক কাঁমষতে কিন্িভদন্ স্ত্যব্ত, মিদ্ধতি। 

না” [হিসুল কাক্ুস্ত সৌকমার্ধয” লব 1 

বিজ্ত সন্দি ঠাববাশ।৫ প্রমাদমদবজি তে । 

শুশ্থিন্তিশবাঃ শস্তো জবিনোপি মনোতুল ॥ ২২ 



€২ সতী-পরিণয়ম। 

কাঁমোপি কিমিদৎ কম্্ম ঘ ভুপ্পছন্দ গৌববাৎ। 

অমঙ্গল ফলাশঙ্ষি সার্গলম্প্রাতি পৎস্যাতে * ৪ ২৩ 
অথবা বিজধীনুনং মনো'জন্মীষ তিঘ্যতে ॥ 
শবীব মপ্রপেক্ষস্তে ফশসে নযশোধন।ঃ & ২৪ 

কামহ কুসুমধস্বাঁপি যন্মামপুত দবেলষণ্ড 
তদস্ত মহিমা, শৈলো! নচলত্যু পলাহতঃ ॥ ২৫ 

তন্ত দোলাযমানস্ত মনসঃ পঘসাং ভরমৈঃ | 

বিভ্রাস্তা তবণিঃ প্রাপ সাম্যৎ নাবিক বর্জিত & ২৬ 
গুনবালোচধামাস সর্বলোকপিতামহঃ | 

সমাহিতেন মনসা পবিণাঁঘং পরাস্বশন্ ॥ ২৭ 
সমাহিত মতির্বাতাক্তি যিতেক্িষ বিগ্রাহঃ ? 
আসীমনিবাত নি্ষম্প বক্ত পন্মাকবোপমহ & ২৮ 
ততোঁবালাকণেনে তত্ববোধেন সৃত্ববনূ॥ 
অন্বুজানীব চক্ষৃং বিপ্রফুলান্য ভবন্বিধেঃ & ২৯ 

অথ বিজ্ঞাষ বিজ্ঞাতা ভূতার্থং ভূতভাবনঃ £ 
প্রিষায কথযহু প্রীজ্ঞঃ পত্বীহি দধিতাঁপব! ॥ ৩০ 

ময! পৃথগ্জনেনেব কিমিদম্পরি চিন্তযতে ? 

আত্মন্যনাস্থা। স্থুলভ। প্রাযেণ মহতামপি ॥ ৩১ 
অবিশ্বষ্য যযাঠনাঁম চিবং চিস্তযতাত্মনা । 
অঞ্চলে কাঁঞ্চনৎ বধ্বা বহিবন্দেষণা কৃতা ই ৩২. 
কমল। কেশবস্তেৰ তড়াগন্তেব পন্দিনী ! 
চপন্লে বাশ্থু বাহস্ত সাহবস্য ববাঙ্গলা ঈ₹ ৩৩ 
যুক্তস্তাপিতষাতস্য শিখযেব শিশখাবতঃ । 
পুষ্পেমুণেন্ধ নেনেৰ যোঁগঃ কাম ভবিষ্যতি ॥ ৩৪ 



পঞ্চষঃসগণঃ। €৩ 

অথধাতামিখঃ সখাতযাসং মন্ত্র্যমন্ত্রবিও । 
নাবদং মনসাহগছৎ কুশলং কুশলেছর। ॥ ৩৫ 

স্বৃতমান্রঃ স, তেনাথ তদীযং ধাষশুদ্ধবী*। 
আসসাদ সদাবাধ্য যারষ্টইব বশ্মিভিঃ ॥ ৩৬ 
হিমরাশিবিবা পুর্ববে হিমালয় শিলোচ্চযাঁৎ, 

উৎপাত পবনাঘাতৈ রুঙ্পত্রন্ পতগাধ্বনি ॥ ৩৭ 
পবনাতিগ বেগেন বীখাগান পনায়ণঃ । 

প্রতিমাভাক্ব প্রখ্যঃপ্রন্ফ,রতস্িঞ্ধ তেজসা ॥ ৩৮ 
সিদ্ধাঙ্গনাভিবভিতঃ ললীলযবলোকিতঃ 1 
তন্মুখামোদবিচলদ্বীণামালামধুজতঃ ॥ ৩৯ 
তডিতাং নিবছৈদ'পৈরিবনীরাজিতোহন্ুদৈঃ ৷ 
ক্ষণৎ যুক্তাকলঞখ্যৈই শীকবৈশ্চসমর্চিতঃ ॥ ৪ ০ 
কাস্তিস্ুস্তাসবস্তীভিঃ পবিভ্রন্ত সিতাভ্রবশু । 
অস্তিকেপ্রস্ষ ক্নন্তীভিবিহ্যনিরের্চাতিতপ্রভঃ ॥ ৪১ 
উন্মুখীভিষ নৈর্লোলৈঃ ক্ষণবিদ্রিতদৃষ্ঠিভিঃ | 
বিদ্যাধরীভিরুত্ন্িদ্ডো গ্ংভঙক ইবেক্ষিতঃ ৪ ৪২ 
শ্যমাযমানাং পৃথিবীৎ শাদ্ধবলস্থলনিত্তলাম্ 

পশ্যন্ হিম!ল্যশ্বৈভাাৎ স্কটিকশ্রিয়ষেকতঃ & ৪৩ 
বিলোকযঙ্নন্ধিলেখাং বাঁভবাগ্রিষনীষসীম্ ৷ 
কালিকামিবসদ্হৃদ্ত! মেকদেশেতভিত্বতীম্ & ৪৪ 
দিগঙ্গনাপত্রভঙ্গজিষ্ট হন্দাকিনীজলম্ £ 
বাতৈসৃিন্তিরাস্পৃষ্টঃ কিখ্িকম্পিতপন্ববৈঃ 8 ৪৫ 
স্বর্গিনাৎ কালনেগেন যেখান্িনামিবোখিতদু । 
পততাংধ্বনিমাশৃণৃন জত্রধৌরন্ুখাবহম ॥ ৪৬ 



৫৪ সতী-পরিণয়য্ । 

বদ্ধপ্রণামাঞজজলিভিমরুজ্ডি ক্ণমর্চিতহ £ 

নীলোৎপলদলন্সিদ্ষেলোচনৈস্ত মুনুশ্্,হুঃ ॥ ৪৭ 
কুলকম ॥ 

অথসংষমিভিস্তান্তর স়ুশৎ নেত্রবশ্মিভিঃ £ 

আকৃষ্ট ইবস্ুব্যক্তংসত্যলোতে হ্যলোক্যত & ৪৮ 
অর্চিবাদিপথেনো্চে বিদ্যাতিস্তপস্থিভিঃ । 

আসাদনীযমাসাদ্য মুয়ুদেনাবদোপিতষ্ £ ৪৯ 
বেদৈ লদন্দিপৈর্ধজ্তৈ বিনষৈ নিষমৈর্যমৈঃ | 
সত্যসস্তোষশৌচৈশ্চ সুর্ভিমন্ডিবধিভিতষ ॥ ৫০ 

পুণ্যশালৈবিশেষেশ তনধৈ রৌরসৈরিব । 
শ্রষ্ট ঃ সম্তানকছাষে নিষন্ৈঃশশ্বদশ্থিতম ॥ ৫ ১ 

বিশেষকম | 

নাক্রাধোনমদঃ কশ্চিন্নলোভোনচমণ্সবঃ ? 

নানুবানাপিপৈশুন্যৎ নদৈম্ৎ যত্রনানৃতম ॥ ৫২. 
অপ্রমত্তাস্তপঃসিদ্ধাঃ পৌরাধত্র চিবাঁযুষঃ 
স্ভিমত/৪স্দ্রিযোবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাববাঙ্চিত|১ ॥ ৫৩ 

বত্রাধযোব্যাধষশ্চ নবাবস্তে কথঞ্চন। 
স্বযমেবস্খান্যুচ্চৈঃ সেবস্তেভাঁবিতাত্সনঃ £ ৫৪ 

গঙ্গাঁযত্রচতুর্ভাগভিস্থা ভিম্সমাখ্যঘ। ॥ 
কাষব্যুহৎবহস্তগাস্তেপ্রলাবযস্তী সমন্তত ॥ ৫৫ 
যত্রপদ্মীসনাসীনাশ্চতুস্ খসমস্থিতাঃ 
পুণ্যাক্মানোবিরাজন্ভে বিধাতাবইবাপরে ॥ ৫৩ 

সর্বলোকৌজ্বলা নে(কদিষাকলমনীন্তযঃ £ 

ভীপবুপ" ছস্টি নিন স্তাষহত বোচিকা ॥ ৫৭ 



পঞ্চসঃসর্গতা ৫ 

চসত্রন্ুলভহঙ যন্ত্রনির্ববাণপদমীর্ধযতে 1 

সমম্াস্মভুবাজ্সজ্ঞৈঃ সম্প্রাপ্তে প্রতিনঞ্চরে ॥ ৫৮ 

মকত।ংস্পুহনীয়স্ত মহামহিম শ।লিন£ | 
তন্ডযে।গৈক গয্যস্ত কিমন্যদভিধীষযতে গ ৫৯ 

প্রাপডবিদ্যাফলৈস্ত ভ্রতৈবন্ধোন্তৎ সভ করন £ 
স্বভজি তমতিও বৃত্বাঃ স, প্রজেশীম্তিকণ কষে ॥ ৬- 

পদ্মা সন সমাসীনৎ দক্ষিণে তল বাল, ! 

অবলম্থিতপত্রীকং দ্ররাদশী দদর্শতম্ ॥ ৩১ 
প্ররত্যেবদ্বতুৎসাক্ষাদ্গুরু সাঁরঞ্চ কর্দমতিহ | 

বান্তিভিঃ প্রফ,বন্তীভিই পুনস্তমিব সন্ত ॥ ৬২ 

গন্যাৎসন্তি বস্তংনিষাৰপ্তি শ্থিতবন্তিচ । 

স্বাস্থান্তি, প্রভবস্তেষামেকম প,বিকাবিণন্ ॥ ৬৩ 

ঈশ্লিতখোদযেদ গ্রপ্রভাবং ভ্রিদশওুভুষ্। 

শ্যিতগারু মুখান্োোজ শোভিভং স্মমব্জ্দিতন ॥ ৬৪ 

কল ।সুকত | 

চরাচর গুবোস্তস্ত চরাঁচব সমঙ্িতমূ | 

সাদরহসন্সদবস্ত চক ম্প্রণনামসহ ॥ ৬€ 

আশার্ভিরভিনন্দ্যাথ গুাঞ্জলিন্তমুপস্থিতয্ । 

সলোকস্থিত যে কিঞ্চিদ।চ্চন্সে বিচক্ষণ ॥ ৬৬ 

হস ' ত্বৎ বেশসিতহ সর্ববং যদহৎবক্ত মুদ্যত । 
সভীকিল বর।রোহা হবন্তৈব পরিপগ্র্ ॥ ৬৭ 
অবশ্যৎ শল্তৃপত্থীা ভবিষ্যতিন সহপষ? 
মনস্বযতেহ তুুচ্চৈ মম্পুনঃ বাধ্যগৌরবাশ ॥ ৬৮ 
তন্ন যস্ত্রযোতন্মৈ যতিত্ব)ন্তথা নঘ । 
যথেশমেতিসাঙ্ছি প্রং গুবালভ্রীবিদ্রল্মমূ ॥ ৬৯ 



৫৬ সভী-পরিণয়ম। 
নযঘঅইকৌন্মখ্যস্তামাদিত্যযুখীমিব । 
শুবন্তেব হবস্তোচ্ৈঃ কিরণৈবিবতদগু ণৈই ॥ ৭০ 
সুধাংশ বেখামিবতাং স্ুবসংঘষি বেশ্ববমূ । 

কৃষ্ণপক্ষ ইব1 ক্ষোভ্যস্তৎ পেষামভি পাষষ ॥ ৭১ 
কোকিলোন্মাদনেকালেমুহুবালপ বীণযা। 

তন্ঠাঃ সমক্ষহ শুন্বস্ত্যা গুণানুচ্চৈঃ পিণাকিনঃ ॥ ৭২ 

চত্তবোসি, কিমন্যন্তে কীবণম্পৰি কথ্যতে । 

লোকাচাব প্রণেতাবে। ভৰস্তিহি ভবদৃবিধাহ 8 ৭৩ 

অচিবাদেবলাতন্বী ষথাকামষতে হুবম্ 

সোপিতামনবদ্যাঙ্গীম্তদবেহিসমীহিতম ॥ ৭৪ 
তদশৎ জল্লিতেনাত্র ? সাম্প্রতৎ ষদৰৈষিতৎ | 
কুকম্বসাম্প্রতৎ কামং বিজ্ঞোসিগুণ দোষযোও ॥ ৭৫ 

তথেতিনাবদোহর্ধাৎু প্রতিপদ্য গশুবোবচঃ ॥ 

ভুশৎনঅস্ভমামক্জ্য প্রতশ্থেত চ্চিকীর্ষঘা ৪ ৭৬ 

ন্গাথকমলভবোহ মলাক্তবা ঘা 

শ্িতিকুশলৎ পুকষোন্ডমণ দিদৃক্ষৃৎ। 
লব্ুবখমবিকহ্থ সম্প্রতন্ছে 

প্রিনতমযাসমমীশ্ববহ প্রজানাঘ ॥ ৭৭ 

ইতি সতী পবিণষে মহাকাব্য নাবদসম্প্রেফণোনাম 

পঞ্চমঃসর্শঃ | 
উপ ০৫০)০ 2 ০ 



ৰা 

যন্ডঃসর্শও | 
ক্র 

ভথ শ্রজোতপাদন লব্ববর্ণ 

ধপ্রযাসখে! ব্যোমবিপাহমন” £ 

বিলোবষিব্যন কমলাধতান্ষী- 
শুবাচতামাজরতের্বিশেষাঁক £ ১ 
সপশ্যা বিদুবেক্ষণ সুহুপাবাল্তি । 
বিভবভ্যনালন্কিত সহ্দষিভেদ” ॥ 

স্ঞশোল পঙ্কেকহু কর িকাভি” 
প্রভাঁবিশেষ প্রভব্” স্মেকিত ॥ ২. 

শুন্গৈ” সুকুঙ্গস্তনি ' ভিন্গবর্শৈ 
ব্য” চতুভিও পবিলিগুবক্স” £ 

লস পবাগৈবিব্, চক্িনেছে ! 

বিলোঁক্তে কেতকগ্পুষ্পবাশি” £ ১১ 

দিবৌকিসামপা্যখি লেম্ববাণ। 
স্লীনোক । নিত্যস্পুহনীযলক্ষবী ॥ 
শ্পগেরতবাচাৰ পবাযণানা। 

মনদৌন চহ্মপ বিপুনাযতি শৈল ॥৪ 

অনেন শৈনেন হিবম্মবত্থ। 

দেবারৃত- বু বিব্জেতেহুদ 1 

যাখোদ বদ্রস্তট মু ববেখ 

বান্নাবণেনকণ লোচনান্তে € 
৮৮) 



৫ সতী-পরিণয়স্থ। 
যখোছিখেনৌর্বমকহ, সখেন 

সিন্ধু", স্বপৃম্পেণ যথা হলীন” | 
ড্রমো পলস্ভেন যথা, তথ।সোৌ। 
দ্রোণিপ্রদেশোপিবিভাঁভ্যনেন ॥ ৬ 

কিজন্সিতৈ বেষ বিশেষবহ্য 
মিলাবুতৎ শৈলবব* কবোন্তি | 

নভ” প্রসন্নৎ শবদীব চাক 
সভ্তাবাধিপস্তাবক খার্দসহটঘ* ॥ ৭ 

বৈদুর্য্য-শৃঙ্গ-প্রভষাহনুবিদ্ব 
মালক্ষ্যতে দকন্ষিণমন্ত নিত্যম । 

নীলে1ৎপল-হ্যটটমিলত।ভিবামং 
কপেণ বিজ গগনং স্বতোপি ॥ ৮ 

অনুংসমন্তাৎ সতত বিবন্ঃ$ন 

পর্ধ্যেতি সপ্তা্ব যুজ। বথেন। 
তেনাপি ভূষিষ্ঠমযৎ বিভাতি 
ঘথ প্রদীপ” পবিবেষকেন ॥ ৯ 

আুলাস্তবাণা বিপবীতভাবা 
দসাবহোবাঁত্রবিধিং বিধন্তে । 

সব্যেতবাবস্থিত লোৌক-চেক্ট।ৎ 
যা, বিলোলালক-চাঁকবক্তে, ৷ & ১০ 
তটাদমুষ্যব বিনি-স্যত€সন্ 
স্হজস্শ্রি পবিদৃশ্থামানইঈ | 

নোনস্ত স১বর্ভযতি প্রভাশিহ 

চবে্যেতবস্ম্ঞ বিচেভ্িতানি ॥ ১১০ 



ষল্তঃসগঃ। £৯ 

শ[লোববাস্ত ন্িতিজন্ছমস্য 

সব্যাপসব্য স্থিত দেব দৈত্যা 1 

ইন্দু প্রতিদ্বন্দি মুখাববিন্দে ' 
দিনোদবাক্তে বিষুবে দিনেশজ ॥ ১২ 

জ্যোতিক্ষ সংঘৈকপপাঁদিতৎষ 
চচকং মধাস্চগ্থি সুখে বিচিত্রম । 
তদত্র সন্নদ্ধমধীবনেত্রে 
ভ্রমত্যজক্রং প্রবহাঁনিলেন £ ১৩ 

অয” চতুদিক্ষু বিবাজমণনে 

ুনাঙ্গনীকৃষ্ট বিন শীখেহ। 
স্লগন্ধিভিহ পুস্পফলেষষণ্যে 
বিভ্রাজতে চেত্রবথ প্রধানে ॥ ১৪ 

স্রশন্ষিবেষ প্রতিভাঁতিমেবো! 

([ব্ষভতশৈল”, কমলাঁষতান্ষি ? 
ভবন্তি সম্ভাঁনক কাননেস্রিন 

লীলাবিলাসা বিবুধেশ্যবস্ত & ১৫ 
জন্য.বসত্যপ্রে মহা1প্রম ৭! 

শৈলোতিমে, নিত্যমুদাবশীলে ! 
জন্ববিতিদ্বীপপ কদন্ববেক্দ্রে! 

দ্বীপ” প্রসিদ্ধোহষমতো। বিশাল” ॥ ১২৩ 
বসৈ" ক্গবন্তিঃ কিলতৎ ফলান্।০ 

জন্যনদী নি নদী স্ুবম্যা | 
গবলতে? সিদ্ধপুবাঙ্গনানা, 
কক্ষ্লনান্ফাশ্ন জজ্জবোন্মি ॥ ১৭ 



সতী-পর্রিণয়হ্ 

স্বদুদকস্তশ্ শিব্তাঁং জানান! 

দেখগন্ধিরমান্দ্যাদি বিবর্জ্িিতানাম্থ ॥ 
প্রসাদ চাব্ণি যনাৎলসিশম্বত, 

শবৎসবাংসীব ভবস্তি ভূষঃ ॥ ১৮ 

তশ্যাবস শ্লাবিতভীব্ভমি 
বিশেংবিতো্চৈ অকুিতাস্সখেন । 
জান্য নদ নাম স্ভুবর্ণমেতদ 
বিভূষণৎ সিদ্ধবিলঃসিনী নাম ৪ ১৯ 
অসোৌ। সুধাকান্তি নিষেধি বন্ড, । 
বিভতি শৈলোনিষধঃ পুবস্তাঁৎ ॥ 
নাগা2 খগেজ্দ্রস্ত ভযষাদবি মুক্তা? 

শেষাদযোন্জিন্ স্ুখমাবসম্ভি ঈ& ২০ 
নিশাস্ যস্যিন্ধদনাঁলসানাৎ 

বিলাসিনীনামভিসাবিকাঁণাম্। 
মার্ঁ শিব পন্গগ যস্তকম্ছৈহ 
পব সহজ্র্মণিভির্জলন্ডিং ॥ ২১ 

কুর্ববস্ত্য মুজসিস্মুদিতালতানাৎ 
হৈমৈ* কলৈহ্েমসমানভাসঃ । 
তুঙ্গস্তন শ্রোপিতযা কথক্চি- 
সাগাঙ্গনাং কম্দুক দেবনানি & ২২. 

সঞএষ, হেমস্তনি' হেমকুটে। 
বিলোক্যতে কুষ্টইবোৌকহেন্টঃ । 
যত্রাপ্মবোবিভ্রমলোল চিত্তাঃ 

গন্থর্ববলংঘাঃ পরবিতোবসস্তি ৪ ২০ 



ষষ্ঠঃসগি। ৬ 

বিনিন্দিভেন্দুপ্রতিমে । পুরস্তাঁদ্ 

গন্ধর্ববরাজস্তয চলতপতাকহঃ ॥ 

বিদ্যোততেকণঞ্চন তোরণেখ্যং 

স্ক.রন্মণি-প্রেঙছ্িত-কিক্কিনীকঃ ॥ ২৪ 
গাষস্তি চৈতাঁষদ বিহ্বলাঙ্গ্য- 
স্তহ্থজি ' গন্ধরবপুরেসুনাধ্যহ । 
সনম্ভাবযন্তীব কলোতরেগ 
ত্বাযাগত্তাৎ মঙ্গল গীতকেন ॥ ২৫ 

বামষেন, বামাক্ষি। বিলোকযোচ্চৈঃ 
1 মাঁলোৌকবিতুৎ দিগভ্ভম্ । 

শৃক্গেরনেকৈরু র্ভিবর্বরোর । 

ধ্রুবংস্িতৎ মক্তকযুল্গময্য ঈ ২৬ 

রূপেণ শুদ্ধস্ফটিকোক্তরেণ 

শুদ্ধাত্যনামেব সদাহিগষাঃ ॥ 

অদোঁবিদুরাদপি সংশতীব 
পাপানযং, বিচ্যুতগণ্ডশৈলঃ ॥ ২৭ 
পরস্পরস্থ প্রতিবিন্বমমাঁবাঁৎ 

সিদ্ধাশ্চ বধবশ্চ সম বিলোক্য £ 
পরস্পরৎ পরোষপরা ভবস্তি 

ভিভাবযুস্িন্ স্ফর্টিকোঁপলস্ত ঈ ২৮ 
শ্রিষংসযাসাদর মদালসাঙঈী 
বিলোক্যর্তীরা প্রতিধিন্ষমোরাহ ! 
মুক্তাফর্পনাৎ কবরীছুত্রতান। 

ভরমেণরোষাৎ শ্রাতিযাত্যসুক্ষিন্ £ ২৯ 



২৬, সতী-পরেণয়ন্ ! 

অসল্মিন শশক্কোপন্ন ভিভ্ভিভাগে 

নিশালুষুঙ্ছলখু কৌমুদীকে । 
সিদ্ধাঙ্গনানাষভিসাবিকীনাৎ 

চলভ্ভিপাদি” কলশিঞজ্জিতাঁনাম্ ॥ ৩০ 

নিশাস্ত তাঁবানিকবস্য শম্শ 

সমস্ততোহু €সীপ্রতিবিন্থিতাঙগহ 
শাখীৰ সংলগ্রতুষাবগোৌবঃ, 

খদে্তাতমাল! খচিতোবিভাঁতি ॥ ৩১ 

গ্ন্ধদ্বিপোস্সি্দমদবিহবলঙ 
সুুন্্হুগজতি শা ণচল্কু” ॥ 
বালোষথালোক্য নিজানুবিন্বৎ 

দীর্ঘ প্রতিধ্বান বিহ্ৃদ্ধ মন্যুঃ ॥ ৩২ 
স্বচেস্টিতান্যন্যগজন্যা মহা! 

জ্বলত্যবাঁলালক শোঁভি বক্তে, । 

পশ্যক্রতৈভীক ! মদৈ প্রকামহ 
নিবর্ততে পঙ্কিলশৈনভিতিত ॥ ৩৩ 

য্মকম ॥ 

মন্দোদবং নামসবোঁহজ্ত্যম্ুক্মিন 

মন্দাঁকিনী, নাঁষ, নদী, যদীযা | 
ব্রৌভন্তি ষকাঁঞ্নবালুকভি 

নোহ ভিবাম২» কিল, যক্ষকন্যাহ ॥ ৩৪ 
মহেশশ লীলালয শৈলএষ 
জেঠাতিমর্ষো জেতাতিবব ক্ৃতেন্দো ? 
আবলাদততেসৎ যমিভিঃ বখধি১ 

ৰল্য'ণে ওল্মান্ডব ভক্তেন্জা ॥ ৩৫ 



ষষ্তঃসর্গও । ২৬৩ 

বামোকি 1 মন্দার পবা মন্দ” 

ব্হন্মংছু নিবহু ব্বদীয- 
তাস্পুষ্ট গঙ্গা সলিলো যুখাবজং 
আুশন্ধলোভাদিবফেবতিহ সৌ ॥ ৩৬ 

পশশ্যোল্সসৎুত্রেণি! হিমালযোহসৌ 
তযাবশেখিবহ পুবতশ্চকাস্তি 
শৈশাবধিবাজোবিবাজ ৪ ন্ুতঙ্গ 

স্তম্বঙ্গি' বৈলস জিশীষযেব ॥ ৩৭ 

ঘনস্তনি । ত্বা*ঘনএষ সাঙ্গ 

দখঃস্থিতে?পুঃফ্ধ তডিদবিনোন্রে । 
সমীন্ষতে স্স্পুহমীক্গণীষে । 
মুুর্মহুর্মজ্র স্বদঙ্গনাঁদ* ॥ ৩৮, 
সে।মাদি, সোমাদ্ধললাটপটে । 
স্ুুবেক্্র সম্ক্রীণন দক্ষমেষঃ | 

জযত্বলভ্যান্তাপি শৈলবাজে। 
বত্তানিঃ বত্বাকিববদবি ভন্তি ॥ ৩৯ 
স্বাৎ দেবদ!ক্দ্রম বাঁজিবেষ। 
সম্ভব হুঃদ্ঘযুখোখিেতেৰ ॥ 
গুবানহস্তে, বদ, ভাঁবিতাজ্ম! 

সন্ুমতঃ কোৌনপবেষু নত্রঃ & ৪০ 
আধনয্র মন্দাঁব তক প্রবালো। 

হৈমাণুকণ কুক্কুম বেণু মিশ্র । 
বত শ্রমন্বোহএস্ুবাঙনানা, 

মুক্তা নিভ স্ষেদ লবাননানাম ॥ ৪১ 



৬৪ সতী-পরিণয়হ্ । 

লতাশুহে কিস্পুকষাঙ্গ নান!হ 

জ্মাণ্ড সম্পুর্ণ বতোত্লবানাম্ ॥ 

কম্পোতিবঞ্চাত্র হিমোভিবতাৎ 

ভ্রিষাঃ পবা বস্তমবাপ্র,বস্তি & ৪২ 
অআন্ঠবিলে চাকনভঃ প্রদেশে 

খুভ্রেব সাক্ষাত শবদভ্রবেখা ॥ 

খশ্পটাযতানীল ঘনানভ্তবলে 

স্*“লশ্য মাঁনেব চলদৃবলকা। ॥ ৪ 

সাক্ডেক্রনীলস্ছলমব্যলগ্র। 

মলোক যুক্ত।ফল কর্লিতিব, 

বিভাঁত্যপান্তদঘ শাছলগ্জরী- 
শাহ” তুঙ্গ স্তন সন্বভাকি ৪৪ 

ঘুগাব মূ । 

ব্রহ্মফেদেশোষম দোষবক্তে, ? 
ব্ক্ষবিস বৈহ সমধিন্ঠিতোষ্হ ॥ 

এবাহিপুণেঠাদষযোশ্যভুমি- 
€বশ্পেবলহ স্তন্দবতাহ শ্রপলা 8 2৫ 

সব্হতবেষুষ্য মক্প্রদেস্পো 

ভীঙ্হ পিঁপাসাকুলমানসা নাছ 

ভেবমারণ নাস্পন্দিভত ভাঙ্গবাজে 

ববিলদমো ত্র ভবন্রজতুষ্ ॥ 5৩৬ 

অফম্পু বাদব্শিবিবেভাতি* 

ফএন্মিমানাভি বিষ আবভী ॥ 
চন্মণুতীমর্্ন্নতাঁডিতভে 

শ্বুল্য হ শিন/তি ফে। নন্্ী ॥:৪৭ 



বন্তঃসর্গত! ৬৪ 

চলৎ্প্রবানা পতগৈঃ স্বনন্ডি- 
স্মন্দেন কিঞ্চিন্মকতা। পুবস্তা্থ £ 
আগচ্ছতীবৰোদগমনেচ্ছমৈষ! 
তবোক পুস্পীভবণা বনভ্রীঃ ₹ ৪৮. 

বিদ্ধ্যোষমিন্দু-প্রতিমাননে । তা! 

মাবাধবক্তুনত-শুঙ্গ-বুন্দঃ | 

অমীহি বুক্তাধলব'শি কল্পাঃ 
পাদ্যক্ষমানির্কবশীকবান্তে ॥ ৪৯ 
আ্ববন্মদ প্লাবিত শৈল দেশ” 

সগর্জিজিতা ভান্তি মহাপ্রমাঁণাঃ। 

স্বগ্ুশ্োণি । লসদ্বন্নাফা5 
প্রবর্ষদব্দাইব দন্ভিনোহত্র & ৫০ 
অনেন শৌন্রেণ, চকোব নেছে ? 

ছিধাবিভক্ত1 গুকণ1? ধবিভ্রী । 

হিমালযস্তাস্তচ মধ্যভখগে 

বেদীব সাবাবণযোবিভাতি ॥ ৫১ 

বেদস্থৃতী বেদবতীমুখীন1ং 
সম্ুদ্রগাণাৎ প্রভবেোহযমস্ড । 

সুবাস্ুবাণাৎ স্পৃহণীযলক্ষনীঃ 
সখেব, পীনক্তনি ' পাবিপাভ্র ॥ ৫২ 

বিমানবেগেন, স্বগাযতাক্ষি ! 

ণেনতীর্পেবিপুলোপিপক্ছা5 
সন্ছোৌষমাঁভাতি পুব”5 পৃথিব্য হ 
সীমান্তন্মেখেব, বিলেখিতভ্র 1 ৫৩ 

€১) 



৬ সর্ভী-পরিণপয়ঘ্ ? 

ঘোবে* সবুদ্রেন্ত মহা প্রমাণ 
স্তব্ঙ্গসহৎঘৈহ প্রতিহন্যতে যম । 

ওহাভিঘাত প্রতিশব্দ বন্দ 
প্রকেঠপিতস্যেব্, ববাধবেজ্দর £ ৫৪ 

কদাপ্যযণ ঘোঁবতৰ সহিত্ব! 

সিক্ফোভ্ললাঘাতমমোবার্ষ *। 

কক্ষত্যমু লোকসুপপ্লীৰেত্যে। 
বৈক্ঠোবিৰ প্রো দনন্তাদহ” ॥ ৫৫ 

ইতোহবিদুবে মলখীচলে হষণ্ 
বমেন, বামাক্ষি বিবাজমীন ॥ 

বস্তা সক্চ্চন্দনপলব শু 
বৈট্একণাভব ক্ষর তে ॥ ৫৩ 

ব প্রধা* শ্রমবাবিলেশ 

ম্খন্ত্রদীয ন্তুমুখি ' আবে | 
পুষ্পীব ীভঙ্গলবোন্দি তাঙ্গ। 
ন-লীশলমেতে মকত বাব 17৫5 

বেলাব্বঘ লবণাম্ববান্শে 

স্তব্ক্গসনলবন্খুক্তশ ক্ষ । 

পুৰ ত্যভিখ্যামতিমাক বম। 
মু তীবান্থধি মধ্যভাঁশাহ, ॥ ৫৮ 

এল্ষাহর্ণৰব পর্ণ নিভাখনোক্তি 
এ্রসক্তমন্দ্রধবনিভিদ্কবোতি । 
ভন্ধপ্রতিশুন্তি শিবে গৃহাণি 
এন্৩ পপীভানি বিমানবস্ত ॥ ৫ 



2সর্গঃ । ৬৭ 

তবঙ্গ সংঘৈরযমন্থুবাশি- 

ধরব।ধরেন্র দ্বষসৈরনেকান্। 
সত্বান্ ক্ষিপত্যুদ্ধ মনলমাত্রান্ 
মুহুষ্মুবুন্দ্রভ-চকোব-নেত্রে ! ॥ ৬০ 
গ্রান্মে মরুভ্ভিররবলবন্ডিরজ্চ্চৈ- 
স্বীচষোহকম্তযুহুবৈনুন্নাত ? 
আবোহয্ত্ুদ্ধমপহ প্রকীম- 

মম্মাৎ ; ঘত? স্হপ্লবতে নৃলোকি: & ৬১ 
ফণী শিবোরস্ববিলক্ষ্যদেহঃ 
সমান্বর্ণেপি মহাণ্বেহ্যহ্ম্। 

ততেহিপসারে বিফল প্রযহ্রো- 
ভ্রমত/জত্রং ভ্রমবেখসন্গত ক ৬২ 

ঘনোপি তোষানি বিপাতুকাষে'- 
(বস্ত।রিতন্তরঙ্গ-তনক্ব-বেগৈ? 

ওরববখনলোধভগুজলস্তসিন্ষো- 

বর্বাতাহতো! বাস্পইবৈষভাতি £ ৬৩ 

বাল।ক্ণস্সারুণ-লোচনাত্েে 

৩বগ্গ-বুদ্ধ-প্রতিবিশ্ব-বুন্দন্। 

বহননযস্চক্রনিভো হচ্ছুরীশি- 
বিবভাতি সন্বখ্ভ্রময।হ্বরাঁভি? & ৬৪ 

পরবাল-রাগাবব-বিন্ব-রম্যে ? 

প্রব।ল-কীট।1& পর্িরিশ্চরন্তি ॥ 

দ্বীপ” নিকাঁসোঁদঘ-যত্-সিদ্ধ- 

মুণ্পাদ্বন্ত্য। পঘস্ততেখহুমী & ৬৫ 



৬৮৮ সভী-পরিণয়ম্। 

নীলাম্্দ-শ্যাঁমল চাক বণে? 

মহার্ণবঃ শুভ্রতবৈর্লসন্ডিত ॥ 

স্বফেনপুঞৈত্শি মগ্ুবক্তে, , 
ভূষিভমাভাতি বকৈবিবৈষত & ৩৬ 
অমীজলেভা সমমুৎ্পতত্তডো! 
তিন্দস্তি সিঙ্ষোরে্ম তস্তবঙ্গান 1 
শ্রেণিপ্রবন্ধাদিব বিহ্ধ্যমীন।ঃ 
কবিষ্যমাণ!” ক্ষণ সেতু বন্ধম ॥ ৭ 
নিশাস্তাবা-প্রতিবিশ্ব রন্দং 

তবঙ্গ সন্ষিঘবলোক্যতেহত্র 1 

বিশীর্ণ মুক্ত পটলোপমেষৎ 
সবিশ্পতিস্ডেনভশৎ বিভীতি ৪ ৮ 

পশ্ানবদ্যাক্ষি। তবঙগবাশি- 

স্হাপ্রমাণেন শিলোচ্চষেন 1 

প্রত্যাহত স্তন্বি ' কিভিন্গবেগো 
দুবাদপক্রামতি সাগবস্য ॥ ১৯ 

অমী তবঙ্গাকুল ভিহ্ন পোত € 
সাংযাত্রিক!ঃ সন্গভগাত্রি ! দীনা৪ £ 

অনর্থমর্থোেদয-লোল চিুগ 

প্রপদ্যতে » ভাশ্য-বিপধ্যযেন ॥ ৭5 

'অপাহশুলে ' প্রাশুকদাব শীলে " 

পুবোজলম্ডস্তইতে? বিভাত্তি 
আনে বিশীর্পপ্রতষা গশাখী 

পুস্পাকবরজ্ঞযতীব লিক্ষা & ৭৯ 



যন্তঃসগি। ৬: 

তুষার-রশ্মেং কিরণ-প্রসঙ্গাৎ 
পর্ববস্বয়ৎ ভীরু ! বিবর্ধমানিঃ 
অন্বর্থনামা ভবতি প্রকাম- 

স্পীন-স্তন-্রোণি-মদে ! সমুদ্র ॥ ৭২ 

দ্বীপোহ্যযন্ঃ খলু ভোগভৃমিই 
পুবাকৃতান্যত্র শুভানি লোকঃ ! 

ভুন্ক্তি বিদ্যাধর-স্ুন্নরীণা- 
মন্য্েন্য-লোভা1ৎ কলহ বিলোক্য ॥ ৭৩ 

প্রেন্ষস্ব, কিছিংৎ পরিরৃত্যপশ্চা- 

দেণাঙ্গনা-গঞ্জনচাঁক-নেত্রে ! 
দ্বীপাদসুস্মাল্রবণান্থুবান্িিঃ 
সাক্ষাদ্বিদুরীভবতীববেগাৎ ॥ ৭৪ 

দ্ববাদনালন্মিত-লক্ষ্য-নংঘো- 

মহান্মহানীল-পবম্পবাণাম্ ! 
স্থলীব, নীলাতিশষ গ্রভাঁভি- 
বিভাতি পাথোনিধিরুৎপলান্দে ' ॥ ৭৫ 

বাবাংনিধির্দবতযাহ তিমাত্রমূ 
মহাপ্রমাণস্তনুতামুপৈতি 
স্রগাত্রি' কালাশুরুপত্রলেখ। 

প্রকল্পিতেব, প্রযদে । পৃথিব্য18 ॥ ৭৩৬ 
বাতেহন্ুকুলেহপি সিতাপতাকা 

প্রযাতিপশ্চাৎ পবিবৃভ্যখজ্বী | 

আভাতি লিপ্তাশবলেব ভূমি- 

বিষাঁন বেগেন স্বগীষতাক্ষি । ॥ ৭৭ 



নও সতী-পূরিণরষ্ । 

এষাবমক্ষীণ যুখাববিন্দে ? 
শ্ীবোদধেক্ডীবধুপস্ফিতাসি £? 
তবক্ষবেগেন বিভিনশ্ডত্তেঃ 

পর্ধ)স্তমুক্তালমুত্পলটক্সি ? ॥ ৭৮ 
ভাঁদি” পুমানেষ নিষেব্যমালো। 

লক্ষ)াহমলাক্ষি + ক্ষণমা ত্রবুদ্ধ* ॥ 
বহে প্রদীপৈবিৰমস্তকস্থি- 
নাশেননীবাঁজিতবদ্ধিভাঁতি ॥ ৭৯ 

শিলোচ্চযঞ প্রস্্যত ধাডুরাজ্যা 
হঞ্হম্থুদ আহবিতালমধ্যা ? 

বখোৌর্বববহ্ছেঃ শিখযাহম্ছুবাশি 
বর্ধাতক” ্রাথিতহ্মবল্ল্যা ৪ ৮০ 

যখেছ্ধ দুর্ববা দল বাঁশি দেশ£ 
স্বাভ্যর্ণ সশ শষপ পুষ্প পণ্জ্ঞ/ £ 
ঘনাইনকাকহ শিখযা যথাঙকগ্রত 

শ্যামোশথাঁপীত পতাকষেভ ৪ ৮১ 
হা! স্বুবণ কাধ ন-পছা-পিংক্ত্য! 

শুতপ্ত পদে 1 যমুনা প্রবাহ 1 

শম্বতথাগুষ্যতি শৈশ্ধুপুত্র্যা 
বৃধম্পযভিষ্য * প্রুকলঘালিমোহুছি ৪ চাহ 

বিশেষ ন ? 

বমজ্তুসৌষণ অপিভোপিভোহো 

লন্ম্যাসমং লক্ষিত খাক্ষ-বৃন্দে ॥ 
'আভধক্্যপান্তে সহিতঃ স্ফবরন্ত্যা 

নীলাম্মুদ! ব্যোমনি বিছ্যতেব ॥৮ 3 



যল্তঃসর্পঃ 1 ৭5 

'তাঙজ্রেদবভ্যাৎ কবপশ্বাভ্যাৎ 

বন্ধেহুঙ্কুলীনাং ছুবিত-প্রভাভ্যাম 
পদ্মালঘ! লোকষ লোকভর্ত 

সংবাহযত্যন্কনিষ |পাদোৌ। ॥ ৮৪ 

তসৌ ভূশৎ পীলধিত। শ্রজানাঁ 
সাক্কপারষিবিবদেধর্ডিবেভি 

উপস্থিত প্রৌজ্বলদাযুধৈহ স্ব 
বিভাতিবামে । সবিশেষমীশঃ ৪ ৮৫ 

ভথোন্মুখীভিস্তি মিতেক্ষণাঁভি- 
বর্বীক্ষিতন্তীকনি বাদিলীভিহ ॥ 
বিমানমেনীনবঘনাঙ্গনাভি- 

নাভোঙ্গনধভ ,ক্গমবাভতাব ॥ ৮৬ 

প্রিষাসখস্তাঁমবতাধ্য পরী 
মবাতবহ স্যন্দনতঃ পবস্তাহ ৷ 

আপুচ্ছন্ধান্তে কমল।ষতান্ষ১ 

সমাচচন্ষে কমলাসনস্থই ॥ ৮৭ 
ভ্শত্বীত্বমেতস্য চবাচবহ্ত 

সর্ববত্রগঃ সর্ববমবৈষিবিষ্ঠো ! 

বচস্তদেতৎ পুনক্ক্ত মা 

জপ্রযোজনব্প্রেক্ষ্য বিব ক্ুবন্তমি £ ৮৮ 
অআফ্টাসদাহৎ জগতং কৃতা আস! 
তু.পালক*পালিনলন্ধবর্ণ 

মহেশ্বীনঙস হবটৈবদন্দো- 
ন নো দ্বিতীষক্তিতস্হেপিরতেদ & ৮ 



৭২. সতী-পরিণয়হথ। 
অত্রান্তবাষাঃ শ্রভবস্তি ঘোৰ ই 

স্ুবদ্ধিষঃ কেশুপি সমীহিতেষু। 
ববেস্থুবাবেদ্িব তেষু, কাম 

তেজাংসিমুর্ঘস্তি, ন, নও কথক, ॥ ১০ 
তত্রাপিকেচিভব, কেচিদন্যে 

মীমব, কেচিচ্ছচ মহেশ্ববস্তা 

'ভবস্তিবধ্য। ববলাভদৃ গ- 

স্ডিশ্ভিঃ প্রযুক্তাঃ খন্দু বর্্মভিস্তে ॥ ৯১ 
আভ্তৈপব্হ জ্যোতিবদাঁৰ মাজ্ব- 

ন্যন্থযুল্ম হলফিভুৎ সমর্থণ ॥ 

মহেশ্ববোপি স্বযমীশ্ববাণাৎ 
সমাধিম্বগ্যোপি সমাধিযোগঃ ৪ ৯২ 

হিমালযস্তোন্মদকিন্নবীণ1ৎ 
কলোনভবৎ গীতমধিত্যবাষাষ । 

কিমপ্শুন্বন্ শ্র্ত মাত্রগমে)1 

বিলেকিষন বালম্বগীক্ষযৌল্িৎ ৪ ৯৪ 

ব্্কম ॥ 

তণবামি বাঁসাবপি সদ্বিতীযঃ 
দমাধিনির্বন্ধন্তভনিবীক্ষ্যং 

ভউপাবত সন সহীসব তন্বা 

দষখাভবেদীশ ' তথ। যতম্য ৪ ৯৪ 

আবাবিতীহুস্মীভিবমোঘসন্তব। 
মহেশ্ববীমেহকবী হবস্য | 

ফ্তীতিদক্ষন্ত সুতা! ভ্রিনেতা 

স। মাত্রষা, পুক্ষবনেত্র 1 জাতা ॥ ৯৫ 



যম্ভঃসর্গঃ। শত 

সা নস্ত্রিধাভিঙ্নশবীবভাজো 
প্রবৎশবীবত্রিতধেন সাধ্বী । 
গঙ্গেব লোকত্রযমুত্প্লাক্ষা 

সম্ভ।বযিষ্যত্যমিতপ্র ভব ॥ ৯৬ 

হাখাজযোনেববশাম্য ব্য” 

মনোবধৎ লোক হিতাঁবহস্ভম | 

প্রসাদস্টেয)হ প্রতিশব্দ তব 

মিত।ন্সবাঁং বাচযুবাচ বিফু ঃ ॥ ১৭ 
অবৈমি তে চীক্ষ চিকাষিতং য্ 

তথা যতিষি।, ন হথা প্রমাদঃ । 

কালে গমিষণামি সহ হ্ববাহ 

হবাশ্রমৎ হৈমবতত কিতাষ ॥ ১৮ 

সর্বেবশপুযুপাষঃ খন্দু নতিবিদ্ডি 

হরখ [হুলভ্ভাহপি যখ।কালোহপি | 

তল ফলনের বিশদ*লশ্িতে 

শুজপন্দল্াহপ্ি শানাতজস।॥১৯ 

তক্মাদ্মুযবিব বাবাাতঃ 

স্বমেব তাঁব অদ”হ শি সওজ | 

এ, এ মেঙবিবকঞঞজ্িবিতান। 

মবুধবা হৃতনপানবাশাম ॥ ১5৩ 

এতভাবছুক্জ বিববাম বিঝুঃ 

রুথা ন জঙ্গন্ত মহানুভাবাই । 
জন্েহ্পেত্বঃ স্বযমেব বাতি 
ক্জজ্রমাজ প্রতিপন্ভিশিচ্ছু ॥ ১০৯ 

€১০১ 



78: 

৮৫ সতী-পরিণয়ম ৷ 

লক্ষমীসখেন সমলেখ গুকবিস্যষ্টঃ 
নিগ্ধ প্রসন্ন শবদিন্দু যুখাববিন্দঃ । 
আপৃচ্ছ্য তৎ দযিতযা! সপদি প্রতস্থে 
অন্দাব গন্ধ বহ মন্দ মক, গ্রতীতঃ ॥ ১০২ 

ইতি সী পবিণষে মহাবাব্যে ক্ষীবেখদীভি- 
শামানান1ম ষচ্চপসর্গণ | 

০ (০) এ 



সগ্ুম্ঃসর্গঃ | 
১৮০ 

অথ লোকবিধাতারং বালার্ক-প্রতিম চ্ছরিম্ । 

দুবাদি দদর্শ মদনে! মদনো! যোগিনামপি ॥ ১ 

সপত্রৎ সমাশ্রিত্য স্তন্দনহ নন্দনোদ্তবৈঃ | 

পল্লবৈ গঁন্ধলোভান্বৈ গুঞ্জন্তিশ্চালিকোটিভিঃ ॥ ২ 
বত্ধালঙ্কাররোচির্ভিঃ সাবিজ্র্যাশ্ছবিত-চ্ছবিসূ। 

ধাঁতুজাতদ্রবচ্ছেদৎ লোহিতীব্দরিমিব স্থিতম্ ॥ ৩ 
সমাশ্লিষ্টমিব প্রেন্া পতিদেবতযা৷ তয। ৷ 
ছাযাছলেন হৃদধং গতষ! গ্রণযভ্রতম্ ॥ ৪ 
হৈমোঁপবীতৎ বননে বসান জলজাসনম্। 
আহতে, হতপাপ-ানং জ্বল্তৎ ব্রহ্মতেজসা ॥ ৫ 
ভ্রধীনিবাসশুদ্ধানি ঘুখাঁনি মথপুজিতম্। 
দধানং, মধুগর্ভীণি পহ্থ জানীব, বাজিতম্ ॥ ৬ 
গুণহীনমপি স্বেচ্ছাগুণং, সাধুসমীহিতম্ 
নিবীহমপি, সর্গপ্দিমিচ্ছন্তৎ বিখতম্পুহম্ ॥ + 
অনুবক্তগ্রজং বক্তমপি বাগবিবর্জিজিতমূ । 

বিধান প্রভবং সান্সাদ্বিধানীতীতমীশ্ববয্ 1 ৮ 
ধর্ম! ধূর্্ম-প্রণেতাবং ধর্ষ্মীধর্ম্মবহিষ্কু তম্। 
কর্তাবমপ্যকর্তাক্মস্পৃষ্টং ফলরাশিভিঃ ॥ ৯ 
অশরীরৎ শরীৰীতি বিদ্যমীনৎ বুধৈবপি। 
সর্বথাহজ্ঞাতযাঁথার্্যৎ পন্মযোনিমঘোনিজ্্॥ ১০ 

কুলকম। 



৭৩ সত-পরিণয়ষ্। 

কামস্তমনুবব্রাজ পুজষা জবমাশ্রিত* | 
অনতিক্রমণীষা ভি গুল্বাবর্চা মহা অনয ॥ ১১ 

স তেন দদৃশে দুবাদাবিক্কত সুখোঁদযম্ । 
নেত্রৈর্মব জশ্ান্োক প্রফুল্ল শফবী প্র”তহ ॥ ১২ 
শিলীমুখ সমাশ'ট ছলালুব শিলীঘু্ 1 
কার্্ম,বোচিত সঙ্কল্প বশ বব-কান্মকঃ ॥ ১৩ 
নন্দযন প্রণষ স্যন্দি শ্মিনেন বতিমানস্ম । 
মোদতে প্রমদাপাক্ষসঙ্গীকুরুববহ পবম ॥ ১৪ 

দযিতা স্তন বিন)স্ত কুক্কমাক্সিত বিগ্রহ ॥ 

ছিবেফইব ন্ুব্যন্তমাকীর্ণৎ পদ্মাবেণতিণ ॥ ১৫ 
মলঙ্কতো বতর্শিত্যম সন্কাঁবাস্কবশিভিৎ 
নুহ্ছঃ জক্পুহমীন্স্ত্যান্তন্ড £ তৌভ।গ্যসণশিভিপ ॥ ১ 
শ্রিষামপীঙ্গ বিশি ১৭৩ অ্রচব মুকবক্নাম | 

মনৎসি কিন্নবীণ।ত্ত ব্যথস্ন্পি শির্ধ্যৎঃ | ০৭ 

বত্যা চ মধুশা কিঞিন্মিথঃ সন্মি নমালপন । 

প্রসীধনোচ্িতং চিন্বন্ এ স্পীচ্চিমা বশ ॥ ১৮ 

কুলকঘ । 
পদ্মযেনিহ সমাসাদ। মদনোৎপ মিতভ্যতিন | 

সাক্ষী সদছীববতাঞ্পতস্ত্ে ধুবিস্তিত ॥ ১৯ 

মধ্ৌ নিধাষ সশবং শবাসনমনন্তধ”ঃ 

প্রিবাঁধামপি প্ুপ্পীপি ত্যক্তভাঁষ ইবাব ভী ।২০ 
জ্খ দেবেক্্র নেপব; পাবিজাতাফণান্ী | 
চবণ'বববিন্দস্ফেৌ ববন্দে নতবন্ধব” ॥ ২১ 

পাদ তদদনু তৎপত্থ্যণঃ সম্ভাব্য সমবস্থিতম, | 
আসযামাস দুকংজ্ঞমম্তিকে স্মবমীশ্ববঃ ॥ ২২ 



সগ্তষগসর্ণই ৷ ৭? 

অবো৮চ্চেনম।সীনমমুঈনব মনো বথম্। 
সাধবিষ্যন্ সদাবাঁধ্যৎ গাঁজলিজলজ।সনঃ ॥ ২৩ 
প্রবৃতির্মাস্তি মে স্বার্থ ক।মহৎ বিদিতষস্তি তে। 
৩খাপি লোকং, লতেব তন্ভবাণি*১ স্থজাম্যহম্ ॥ ২৪ 

নিবর্গলাঞ্চ তাং কত্ত,মেকোহহং জাহু নেশ্বরঃ। 
প্রতিবান্ধা্থপি সন্দিগ্ধ প্রমাতুমিব কেবল” ॥ ২৫ 

সর্গঃ খলু মদীষন্তে। লোৌকান।২, নোদযস্তথা ॥ 

জলজ নাঁৎ বিকাশ? কিৎ জলমেবোপজীব্যতি ॥ ২৬ 
ষষ্ট যষ্টব/ যাগীদিবলমস্য সম্বদ্ধষে | 
তথাহ্যগ্ৌ হুতৎ হব্য” প্রজ ন্ষেমাষ কল্পতে ॥ ২৭ 

প্রজা7ভ্যা মকতাতেভ্যন্ডাসামপি সম্বদ্ধঘহ | 
প্রাষেণোপকৃতিঃ স্বার্থ বুদ্ধি ঘুলাৎবলোক্যতে ॥ ২৮ 

ভত্রান্তবাবাৎ প্রথশেণ শ্রভবন্তি সুবদ্ধিষ । 
মহাম্তযুদষং শান” কই প্রেশাবান্থুপেক্ষতে ॥ ২৯ 

কুর্ধবনে(হপি প্রতি বন্দী নোশেক)” কিছু তদ্বিধঃ | 

বিভতিমভিবাঞুঠিনি পা টিবর্গলাম ॥ ৩০ 

খাঁমন্তণাষমাণানাৎ শণা 1মপি বাবণ”। 

মিলশিতৈলঘুভিঃ সুত্রর্গিবিসাবোইপি বধ্যতে ॥ ৩১ 

প্রত্যনীক তয! তেষ।২ ঘনব€ প্রত্যপেক্ষতে । 
চন্দ্রপাঁদবদস্মাভি বিবহো! মহিমোদযে ॥ ৩২ 

বাত্র্যান্তমঃ স্তোঁবমপি যাঁবজ্জঞগতি জৃম্ততে। 
তাবদীক্রমতে ত্পৈনকিঞ্চিভ্েজসাম্পতি* । ৬৩ 

তেষামস্তাষ জ্বগবানেক এব মহেশ্ববঃ| 

নিদাঘতী'ব্রতাপানাস্তড়িত্বানিব কল্পতে ॥ ৩৪ 



৮ সতী-পারিব্রহ্ | 

হুববাহ্ছে। হি যে! ভাবস্তমেকো৷ কৌঢুমক্ষমত। 

তমসঃ শার্বরন্যৈব শশী শমধিতা পবম্ ॥ ৩৫ 
মদ্বিধানা প্রযত্তো হি তেব।ং প্রত্যুতবৃদ্ধষে । 
সাঙ্গিপাতিকবোগাণামুপচাবইবাঁজড়ঃ ॥ ৩৬ 
জড়েন তদ্বিধেনোচ্চৈ জলেনেৰ বিভাবনুঃ | 
প্রভাবদর্পিতেনাত্মপ্রভবোহপ্যভিভূষত্ে ॥ ৩৭ 

সখগুপবশুর্নিত্য মেকশ্চবতি নিরৃতি” 
আনন্দঘনবপেণ স্বাম্ন্যেবাজ্মন। গ্রভুঃ ॥ ৩৮ 

অধ্যাস্তে হিমবশুপ্রস্থং পবমাৎ স্থিতিমাস্ছি তঃ ৷ 
সমস্তে ঘিক্ডিবার্ধেঘু নিষ্ঠ,যতেঘিব নি£স্পৃহ* ॥ ৩৯ 
অদ্বিতীষে! দ্বিতীষাঞ্চেন্ন স্বীকুর্য/ভদ। বদ ॥ 
অন্তবাধান্তবাঁষাণামস্তকর্তাপি শন্ম্যতি * ৪০ 
স হি যোগবিধেষাত্বা ধাবণাবাবিতেক্ডরিষঃ | 
কথত জ্ঞাম্ততি সর্বজ্ঞোহপ্যনুবান পবিপন্থিনঃ ॥ ৪১ 

বধ্যানামপ্যবধ্যত্বেহস্তীত্যাদি প্রযুক্তঘ 

শপোহলোপ ইৰ।ভীস্টী স্যষ্টব, অন্তবন্তি ন॥ ৪২ 

প্রত্যুহশ্চেন্নবিদ্যেত, তেবাঁং নামবিচেষ্টিতম | 
নামধাতোবিব দ্বিত্ব যথেষ্টং প্রচবিষ্যতি ॥ ৪৩ 
তদগণস্ত ৎস্বভাবত্থাদ্বহুলার্থে। ভবেদ্যদি । 
বাশ্সধাইব মর্ধ্যাদীং ন নুনম্পীলযিষ্যতি ॥ ৪৪ 
শিক্ষা জগতান্তন্মাহুপাবতসমাধিনা 

শিবেন ভাব্যতে শীঘ্র যথা, নজ্তদ্ধি কাঁভিক্ষতম্ ॥ 8৫ 
প্রাযেণ তথ্বিধে যুল+ সন্বিক্টীনাঁ যথান্ুখম ) 

'লোকানাঁৎ চেস্তিতে ভালে, প্রতেব প্রমদা মতা ॥ ৪৬ 



সপ্তমঃসর্গ2। ৭৯ 

হরে গৃহীতদারে তু তম্মাদেব নিরস্তরম্। 
ভবিব্যত্যপ্রতিষ্টন্তা স্থপ্িরেষ! সনাতনী ॥ ৪৭ 

গৃহমেধিভিরার।ধ্যং শঙ্করং গৃহমেধিনম্ । 
তদিচ্ছামি, কলপ্রেপ্ন,বদ কিংনাবলন্বতে ॥ ৪৮ 

বিষুক্তস্য স্ত্রিষ। যোগস্তযা তস্য বিভাব্যতে । 
গত্যর্থভ্তিষ্ঠতের্ধাতে। প্রেণেবপ্রবণাজ্মন। ॥ ৪৯ 
তিরোধাষ শরৈ স্তন্সাদজ্ঞানৈরিব তৎরসম্। 

তমাত্মানমিবাধ্যাসো বিনিষু্জ্ রসান্তরে ॥ ৫০ 

নুধাৎশুরিব সম্পূর্ণ কিরণৈরিব সাযকৈ5। 
তংসঘুদ্রমি বাক্ষৌভ্যমুদ্ধেলয জগর্দণ ু কুমৃ॥ ৫১ 

মহেত্রমিব তং সাক্ষাৎ পরমাস্বতনির্ৰ তম্॥ 

বন্ত। সোমরসেনেব স্ত্রীরত্রেনার্চযেশ্ববম ॥ ৫২ 
অলমত্র বিলম্মেন সংলন্তষ শিলীমুখম্। 
শুলিনং, সপুরালক্ষ্যত শরণান্তে প্রকলিতঃ ॥ ৫৩ 

ত্রিপিষ্টপানান্তৎ কার্ধ্যন্তবৈব তু বিশেষত 1 
অর্থেন যুজ্যতে তম্মাদভিখ্যা দর্পকেতি তে ৫৪ 

ত্বামেকং শ্রযতু স্থান্ম,যশোহনন্যজনঅরষস্ । 

অন্ধকার/পনোদেন হরিদশ্বমিবামুনা ॥ ৫৫ 

এবং বাদিনি কন্দর্পো বিধো। কিঞ্িদিবোন্মনা ॥ 
স্তোকক্তিমিতনেত্রেণ মুখেনীমীদবাধ্ুঃ ॥ ৫৬ 
প্রত্যবোচচ্চ তং কিঞ্িদ্বিবর্ণমুখপস্কজ£ ॥ 
প্রণষ-প্রবণঞ্চেতে], রতেঃ সংপ্লপযন্িব ॥ ৫৭ 

রোঁগঃ কালবিনির্দিষ্টো৷ হন্তি স্বপ্লো। গুরূনপি । 
প্রণিধীনাং বলৎপ্রাষঃ প্রভৃন্নামেৰ গৌরবম্॥ ৫৮ 



৮০ সতী-পরিণয়মূ। 

সিষাববিবিত২ কম্ম সাঁধযিষ্যে মমেববৎ । 

যদি লব্ধাবকা শা জ্যুর্বশিনাঁ, বশিনীশ্বাবে ॥ ৫৯ 
প্রামাণ্যইব মে তম্মিনৈতিৎ1নামিবেশ্ববে ॥ 
শবাণাৎ সুপ্রসিঞ্ধীনামপি সন্দি দ্ধমন্তবম ॥ ৬০ 

শিলীমুখানাং সঞ্চুবঃ শুলিনি ন্সীণতেজলাম । 
কথতৎনাম বিলাসাঁদি, চেতসাপি ন যাতি সন ॥ ৬১ 

শিবীষম্বদ্ধী বম্যাঁপি বমণী নাতিবাচতে। 
তৎ্সপত্রী জনাষেৰ তট্মৈ প্রযধতচেতসে | ৬হ 
বন্ধব'বাসনস্তাগ্রে হবস্য ভবনদর্ছিষঃ | 

অননস্যেব নস্থাতুৎ ক্ষমন্ত মদ্বিধ £ ্ষণত্ !। ৬৩ 

কল্পান্তপি শুনোক্ষাভহ ভ্রিশ্ুলৎ বক্ষ) বিশ্রিযমূ। 

নাগম্সাব সবত্বস) তস/ ব* কর্ভমীপ্বণ2॥ ৬৪ 

কে। হি লাষ মৃগেন্দ্রাফ সংহালসন্দ বনচবান্ £ 
গহ্ববে স্ুখন্পপ্তাষ ব্যাপাবযাত সাঁধকম্ 1 ৬৫ 

স নীনালাোহিতৎ বল্মাদল্লাতিৎ শক)তে প্রভো । 
যে।গাচ্চালমিতৃৎমুখ)াৎ, প্রন্থ শাদিব ভাঙ্গবঃ | ৬৬ 

হম্ছাশনব্শস্তন্মে যতিষ্যহন্তথ পি ভু । 

ননু গ্রভ্তশ।মাজ্ঞাতি বিক(বন বিজাব্যতে || ৩২ 

ত।ং নপস্যঠামি তলঙ্গী” যাঁশ হিতি, ববাঁঞলাম্ । 

লন্বান্তব!ঃ শব। মে আু।ঃ শ্বলিন্যপি জিতেন্ডিয 1 ৬৮ 

দৈবাদ্ধিলাসনুলিত, কখক্চি ওস্তা আনম, 
শন্যমুদ্তিবিব ন্দোত্রৎ কা! ধন্যা ম্তষ্ব্যিতি ? ৬৯ 
ক্কামৎ সন্ত সহজআ্রাপি বন্ুলান্যপি য্ধিতাম । 

জল্দস্ন্ততব দেব চপস্লব।বলো টানতে ॥ ৭০ 



সপ্তমঃসর্গঃ। ৮৩ 

বহিরক্ষগ্রণস্তেষ মমাপি ফ্লসিদ্ধয়ে 
পঞ্চেব প্রভবস্ত্য চৈগু'ণাইব শিলীমুখাঃ 1৭১ 
যষ্ঠাস্ত্রং খলু যোধিন্মে স্পৃহনীয়বপুণ্ডণা1 | 
সবামস্তবা পৃষশ্কানাং পঞ্চানামপি পঞ্চতা ॥৭২ 

ভূতনাথে মমাস্ত্রপ্য গতির্নাস্তি তষ। বিন! 
সাধ্যস্য সিদ্ধবপক্ষে স্বাক্ুমিশসামিবানুম। ॥ ৭৩ 
অনাকৃষ্টোছি ব্ষষৈর্ভপ্মাস্থিফণিভূষণঃ । 
অধৃষ্যই স্বতএবেশঃ ফলদঃ ফলনিঃস্পৃহঃ ॥ ৭৪ 
প্রকত্যৈবোভবঙ্গস্য বঞ্চাবাতোহবমন্ুধেহ ॥ 

নিখোজিতাআস। যদ্ভয্ধ স বশী পবমাত্মনি ॥ ৭৫ 
সাম্তবাঁধঃ শরস্তন্মে ফলাষান্যদপেক্ষতে ৷ 
মণিন। সার্গলঃ কিঞ্চিছিভেজকমিবানলঃ ॥ ৭৬ 

অথ ধাতা বিধানজ্ঞশ্চিন্তাক্ষোভনিমীলিতম্ | 
সন্ধুক্ষয়ন্নিবৌবাচ চিতস্তস্য রতেরপি | ৭৭ 
অস্তি দাক্ষায়ণীদানীৎ তপসা পবিতোধিতা । 
যোগমাযা মষা বহ্স। গ্ুবা মন্দর-কন্দরে ॥ ৭৮ 

স্থতস্তদগতচিভাপি ভূযোহববিধেয়তাম্ ॥ 

অনন্যকমনীষ। সা মযাঁহনাধি বচওক্রমৈহ ॥ ৭৯ 
কেবল দেহবদ্ধেন স্থিতাঁপি পিতুবাশ্রমে । 
সর্ববস্তঃকরশৈর।সীৎ সাগতৈব হরান্তিকম্ ॥ ৮০ 
কেতুযষ্টিহ্থি মকতাং রষ-প্রচলিতাং শুকৈ2। 
প্রদেশমন্যঞ্চলন্তি স্বস্থানাদচলন্ত্যপি || ৮৯. 

_ তষাসংসক্তঞ্ণনস! বৃবাক্কে দর্শনাত্যয | 

থতৈস্তন্ময় তাং নেত্রেঃ সব্বহ সব্ধত্র দৃশ্টনে ৮২ 

(১১) 



৮২ সতী-পরিণয়ম্। 

একএবহি বিশ্বাক্মা তেষু তেষু তথা তথা। 
মেঘনিযুক্তিবসবদীক্ষ্যতে সুন্মমদর্শিভিঃ ॥ ৮৩ 
বিশেষতন্ততস্যৈব বিভূতিরপি সান্যব | 
প্রতিমেব শশাঙ্কস্য ভাষতে মুঢ়চেতসাম১1॥ ৮৪ 
তষ। তম্মাত্রগ্রীমিন্তা। প্রারন্ধফলমালয়৷ ॥ 

আদেহপাতং যোগীব সৌহবশ্যৎ যোগমেষ্যতি ॥| ৮৫ 
প্রত্যযান্তরভাব্যর্থঃ প্রত্যযং ত্বাযপেক্ষতে । 

বীজান্ুবেইব ক্ষেত্র কৃষ্টপুর্ববং কৃষীবলৈহ 7 ৮৬ 
ষতস্থ তন্মীছুচ্ৈ স্বং যথা তন্মৈ যতান্সনে 1 
বোচতেহনন্যকাম্যাঁপি সতীনাযুভ্তমী সতী ॥। ৮৭ 
যম ন ত্বাং বিনা সৌধমভিলাসঃ ফলিষ্যতি। 
কুশুলান্তর্গ তৈরবাঁজৈরস্কুরো৷ যদি জায়তে ॥ ৮৮ 
ৃষাঙ্কে সাধকানান্ত্ৎ সতীসহকৃতাংগতিম্ ॥ 
রচযন্ব যশস্তেহস্ত দেবানামপি ছুর্লভম্ ॥ ৮৯ 

অশ্মিন্ সর্গে সমর্থত্বাদেক এব কৃতী ভতবান্। 

সাঁধাবণে হি বিষয়ে লাভঃ সাধাবণহ যশহ ॥ ৯০ 

পযোদইব তত কাম চপলামিব তাঁ সতীম্। 
শিলোচ্চযমিবাহ্যুচ্েঃ সংলম্তয় কলাভ্ৃতম,1॥ ৯১ 
তথেতি কৃচ্ছা ভামাজ্ঞাং প্রত্যাখ্যানঃ-পরাগ্রুখঃ। 

মদনো মাননীয়ন্তৎ মানযন্ প্রত্যপদ্যত | ৯২ 
'আথনআৎ সদারস্তং সদাঁবো বিহিতাহ্ণম্। 
বিধিবিধ!ননিপুণঃ পম্পর্শ কর-পল্লবৈঃ | ৯৩ 

স্ত্রীণাং স্তন-ন্যন্ত-পরাগ-হৃন্দৎ 
নিনীবতা চন্দন-পক্ক-মিশ্রম্ ॥ 



সগ্তষঃসর্গঃ। ৮৩ 

বত্যা অমন্মন্দনভস্বতা চ 

প্রন্থং হিমার্জে মদন: প্রতস্থে॥ ৯৪ 

অথ স নিষতিৎ বুদ্ধাকিঞ্িদ্বিবৃদ্ধমুখচ্ছবিঃ 

কুন্গুমবিশিখো জৈত্রং চাপং প্রগৃহ্য সমুত্সুকঃ। 

হিমমষগিবিং গচ্ছরচ্ৈঃ সুবাভ্যুদষেচ্ছয। 

নবইব বতো ধাম, দেব্যা তযা কৃতমঙ্গলঃ ॥ ৯৫ 

ইন্ছি সতী পবিণষে মহাঁকাব্যে মদনসম্প্রেষণোনাম 
সপ্তমঃনর্গঃ । 

স্শ 0 ০(০)০ (০ 



অফ্টমএসর্গও | 
১2: 

অথ হিমালষ্মালবমীশিতু 

শ্মধু গুবক্কত-গুস্প-শিলীমুখহ ॥ 
অচল মৈক্ষত,১ মোক্ষ ফল প্রদং 
স, মদনো, মদ নোদিত বিক্রম || 

খধবলি মানমতীব মনোবম- 

স্পবিদধানষদোফষনিধাঁনকষ্ ॥ 
পবিগতৎ নিবহেন বতিং খুন 
খধবম্বতা, মবতা, পবমাক্ষবে ২ 

নবনিকুগ্জচযৈকপশোভিত 
স্তকববৈবভিবাঁমমথেকিভিহ । 
কুল্ুমিতৈবমিতৌজ্বলমিত্যতই 

সু বমনী বমণীয়, মনেকশহ 01 ৩ 
হিমমফৈবতিমাত্রবলোদ্ধতাঁৎ 
পুর্রুষপংক্তিমনির্দবভেোগিনীম্ ॥ 
করুণযা বিদধানমিব চ্ছলা 

সম বলামবলাবলিভিহ স্থলৈহ 11 ৪ 
বিপবিমাতুমিবেদমশেষতঃ 

পবিততন্ধবণীপবমণ্ডলম্॥ 
জলনিবী স্হিতমাপ্যপবাপবো 
শম বতামব তাপস স্ঙ্গুলম্্ ॥ ৫ 



অফ্টমঃসর্গঃ | ৮৫ 

নগকুলৈঃ সহিত ধরণীমিমাং 
অজলধিহ+ ধুতবস্তমনস্ততঙ 1 

ফণিপতেঃ, ফপিনী-ন্যনোৎুসবহ 
শ্ীম-হবং, মহ-রজিত-কিল্বরম্ ॥ ৬ 
হরসমাগমপুণ্যতমং পুচ! 

মরকতস্থলতোৎপি মনোহরম্ ॥ 

সুবগণৈৎ সমমধ্যুবিতৎ ক্ষচি- 
ম্মঘবতাৎঘবতামপি পাঁবনম্ ॥॥ ৭ 
শুককুলৈর্দলিতৈঃ কণতাঁমিতৈ- 
লঘুমবীচফলৈর্নিচিতং কচি ॥ 
স্ুমনসামিব লোহিতরোচিষা- 
যুপবনাৎ পবনীচ্চলিতীণুভিঃ 1 ৮ 
অখিলশৈলপতিৎ খলু তথখ্যতঃ 
স্ুবগণৈবপি কাঙ্ক্ষিতসঙ্গময্। 
পবিগতং স্ুতবামভিবদ্ধিতৈঃ 
খনি-চয়ে, নিঁচবৈর্মণিসম্পদাম, 11 ৯ 
শ্িত-সমান-সমানন-কিন্গরং 

শ্রত-তুষার-তুষাব-স্ুশীতলম্ ॥ 
কলকলৈককলৈকমনোহরৎ 
স-মরুতাৎ, মরুতাঁৎ মহিতাস্তসাঁহ্ ১ ॥ 
কুস্মিতৈরমিতৈর্লবুপহক্তিভি- 
ব্রততিভিরব্পলবসুচ্ছি তৈঃ । 
স্তবকিতাভিরিতৈঃ পবনেরিতৈ২ 
কুববকৈ, রব কৈতব-ষট্পদম, ॥ ৯১ 



৮৬ সতী-পরিণয়মথ 

ক্ষবিতগৈরিক তাজ বনশ্রিয়ং 
কচিদতীব চিতাস্বন শ্রিয়ম্ 
কলকলৈঃ প্রধিতঞ্চ পতনব্রিণ।ং 
নব কুলৈর্বকুলৈবপি পুক্ষলৈহ 11 ১২. 
স্থুবপতের্বকণস্য বিভাবসেঃ 

ক্রতুগুবোঃ ক্রমশোভিভিবাশ্রমৈঃ ॥ 
পবিগতৎ প্রমদামধুবিদ্রমৈ 
মনি লষৈর্নিশয়ৈহ ্ুষমাবলেঃ ॥ ১৩ 
বসতিষু জ্বলিতং জ্বলিতৌধি- 
প্রস্থমবৈই কিবশৈর্নষনোতসবৈঃ 1 
অমব মঙ্গল দীপ বিডন্বনৈ 
বরর্ণমহিতৎ, মহিতং মক্তাঁমপি ॥ ১৪ 
মনি বিষোদ্ধত সর্প বিসর্পণং 

নচ যতাস্তব জন্য বিহিংসনম্ 
অহিতজাঁতমপীশ্ববকাম্যয। 

প্রিষ হিতাষ, হি, তাদৃগুকক্বিঘবাম্ ॥ ১৫ 
দধতমুক্বলশুঙ্গপবম্পবাৎ 

ক্রমবতামব তাঁমবসাঞ্চিতাঁম্ 

প্রজনবস্তমনস্ত-্মুখাস্পদৎ 

ক্রমরতামবতামরসীাঞ্চিতাঁষ, ১৬ 

স্থলিত নির্বব বাঁবি কলম্ববৎ 
স্কটিব সৌদব শীকব পংক্তিভিহ ৷ 
পতিত মৌক্তিক বৃষ্টি মনোহবৎ 
হব গৈ, বগণৈববলম্িতম. 1) ১৭ 



বম্তঃসর্গঃ | ৮৭ 
নববিভাবস্ুরেশ্মিমনোহরৈঃ 

স্ুব-মহীরুহ-চারু-রুচি-প্রদৈঃ ৷ 
কিসলষৈষ্মিলদৎুমদৎ শু ভি- 
গুরিরচৎ রুলরু-চক্দ্রশিলাক্কিতম, 11 ১৮ ॥ 
অধেগতো। ঘ উদারলতালয়হ 

সদযিন্ৈরপি কিম্পুরুষৈশ্ম্ঘ হুঃ 
৩ 

দধতমুজ্জবলরান্রযরীচিভি- 
বিতমসৎ তমসঞ্চিতকল্যষৈহ 11 ১৯ 
নদ-মবাল-যনোরম-মালয! 
প্রকচিরা ভ্রমরৈশ্চ কুষুদ্ধতী৪ ॥ 
জল-বিহঙ্গম-সঙ্গম-মঞ্জুলা৪ 
কজবন।, জবনা, দধতন্দদীঃ ॥1 ২.০ 

ম্বভুল-শীদল-রাঁজি-বিরা(জ ত- 
স্মীধুব-কিন্নবগীতি-হৃতৈন্ম,গৈ2। 
সরস-লোচন-পৎক্তিমতাধুবি 

শ্থিতিমিতৈ স্ভিমিতৈঃ কৃতমশ্ডলম্ ॥ ২১ 
কচিদতিস্ফটিকোপিলবিভ্রমং 
সম-সন্বোজ-সন্বোহিজবনস্ত তম £ 

দধতমিদ্ধবিবেকিভিরাদ রা 

সম-সরোজ-সরোজবনন্ততম্থ !! ২২ 

কুলকম্॥ 
হুরিণলুনশিষ্মাঃ কুশরাশষো- 
মুনিজনোচ্চরিত শ্রতিতশ্পরাঃ । 
গ্ৃতযমাইব যত্র তমোন্ুদ্দ 

রুকচিবে, রুচিরেষ্টচি কীর্ষযা | ২৩ 



৮৮ সতী-পরিণয়ম্। 

অধিনিতন্ মবশ্ছিতকালিকা- 
মভিবিভর্তি স্ুবেক্্রশরীসনাম, ॥ 
মণিমধীমিব যো লব্বুমেখলাং 
এমদয১ মদযাতুদার্সিতাম, 1) ২৪ 

স কল কুজিত বি ভ্রম বাজিতে 

সলঘ্ু, যত্রচ বিভ্রম-বাজিতে ॥ 
বিদধতি প্রমদ। মদবিহ্বল1২ 

স্মরমতা, বম তান-লবক্রিষ।2 8 ২৫ 

বুব্লযাঁবলিচাকবিলোচন! 
জলকইহৈকমুখী কলকৎ্» কবৈহ । 
স্বছুতবঙ্গমধৈর্নষছুন্ভব। 
ন, সবসী, সবসীকুৃকতে, জনম. 1 ২৬ 

বিটপিনাং বিচলদ্বিটপাশ্রিতা * 
যছুপবিস্তবকস্তনশোভিনী । 

ব্রততিকণ্কতবং কুকতে জন 
মুবুলিতাকুলিতাহলিবিলাসিভিঃ ॥। ২৭ 
মবকত প্রতিমৈক্প লৈম্মহা- 
প্রতিববৈবিব যত্র গলদ্ধিমৈ?। 
প্রবিজিত1 সজলা জলদাবটি- 
ওকতধা, কতযাঁপি বলাকিনী ॥। ২৮. 
ইতিগুকব্রপযেব নবান্ধুদা 
যবনিকাইব বত্র দবীভুবাম, ॥ 
'অধিনিতন্ব মলস্তিতসংশ্রষ] 

ভুপবিত” পবিত” পবিলম্ষিতাত ॥ ২৯ 



অষ্টম£ঃসর্গহ ৮৭৯ 

তবরুৃত+উন্ ভিযৃদ্ধত 

[বি 1” ক্লি-্এন্নুব পন | 

€ নপলপণ 7 জান্ধ » 

যৃবলশে 7৮ থে টািযমো বা 

শুবশিচকভি কবোবশপ বৰ 

শৃকুপি এমিব 7 বি 

বৰ মদে*গনল শপিবালশ 

পমমি মিলা শি এ» ১ 

কি ক সৃতি, 

বা টি... 

পর্বিক পার্টি 7 ৮৪ 
প. শনি ঢা হঃ 

পন্য শি পিৰ কি 

নবিবলভলিলত নদ নাস । 

শট ভান মল শব 

0৮5 বলা বা এ ॥ 

চাব্শ্ট মাটি» 

পা টিলা শপ 

- বমপি চব1* 

৬ ক৮শে ক লাতিন 

ক ধর কাক্তি 

16 কষ ॥ 

কত নু ফিক কা। 

ন্ সহজ পি কাকি । 

(৯) 



৮১৪ সতী-পরিধ্য়। 

মধুণিহ'ং কন্লগুঞ্জিতমঞ্তলে 

হবভষাদিব যত্র বনপ্রিষণ। 

প্রব্বনধ্বনিবারতবি গ্রহ 

স্মব বলো, বব লোল বখুজন” ॥ ৩৬ 

স্বদুমকন্মধুবব্বনিকীচকৈ 

মধুমটদত্র মবশ্চ মনো বমম। 

কৃন্তমিত” যস্ুপেত। সমাদবা 

দগমযণ গমযস্তি শুবা* এমম ॥ ৩৭ 

স্বটিকতীবমভিস্ফটিক প্রভৈ 
ছ্িমববোপলনিঃস্যতবাঁবিভি 
ভবতি ষত্র সবঃ পবিবদ্িতৈ 

শ্ছলিতধী, বীত ধীব পযোববা! ॥ ৩৮ 
কিসলযাকণি তাম্ববশোৌভঘা 

বিকসিত স্তবক স্তন নত্্রযা 1 
প্রম্দযেব ন যত্র ন চঞ্চল 

শ্চলতষা, লতঘ! ভ্রমবেধহনি লন” ॥ ৩৯ 

আুবগ১ণবপি ষঙ্ঠ সকিনবৈ 

গু ণব৯শবববীবিতমেকতিই | 

স্থিবতট্ব ন্তবাঁমুপভুজ্যতে 

মধুবিমা, খুবি, মানযশম্বিনাম ॥ ৪০ 

পবিচলন্মনসাৎ পুবযোধিতা” 

স্মনসাপি যত্র মদাি-৪ 1 

প্রভবতি স্মিতচাকমুখত্বিখাং 

কলকলোহাাক লোচন বিভ্রমণ॥ ১ 



অফ্টসগ্সর্গত । ৯১5 

স্বটিকবদ্ধিমলা জ্বলিতোৌবধি 
প্রস্থমবাভি বিতা শুককান্তিভিহ | 

মদবহাঃ খলু যত্র দবীগৃহাঃ 

আুম্ন্সাৎ মনসামপি শোৌভনা” ॥ ৪২. 

পবিজিত” খলু যত্র হষাননঃ 
অর্গতস্তখম্বনষা নযকোবিদ 

বিরিতভঠবতষ দ্বতপুস্পযা 
সবলঘে হবলযোর্জিতবিক্রম্ ॥ ৪৩ 

পবিবভভ্ত উদাঁবধিষ” স্বযৎ 

প্রকুপিতা অপি যত্র মদাবিলী | 
ভষবিকম্পিতচাক্কলেবব1ঃ 

মদকলাদকলাঁদবলা১ প্রিষম ॥ ৪৪ 

কলপবা৪ পবিলোক্য বিলাসিনঃ 

কমলিনীমিব যত্র শিলীন্ুখাঃ 

প্রিষতমাৎ ম্ুহুবেব মদালসা” 
বিচলিত1ৎ চলিতাহশুকপল্লবাহ্্ ॥ ৪৫ 
মদযিতুৎ মদবদ্ধিতবিভ্রমৈঃ 
কুস্ুমিতো ভ্রমবৈশ্চ পপতত্রিভিহ 
পবিচিতঃ খলু যন্র দরীচযে! 
জলমযোহলমযষে জদযানপি ॥ ৪ 

প্রণষিনৎ বভসাম্মদ গর্বিষিতাঃ 

প্রণযিভি ভকিগিতোঁকিকষক্ত্িষ! । 

ভপসপত্থ্যপি যত্র সমুৎস্ুকং 
খুচি ব্ধং+ চিরযন্তিত ন €যাঁষিতও ॥ ৪৭ 



৯২ সভী-পরিণরহ্ 

সুবনদীকমলোৎপলমঞ্জুল! 

স্ুববধূবিৰ যত্র শুচিম্মিতা ! 
লঘু বসা মনসোপি মলাপহা 

সকলভা, কল ভাবিত কিন্ববী ॥ ৭ 

জলধবং ভ্রকুটাকুটিলানন 
কিমুত বত্র মুহুঃ প্রতিগজ্জতি । 
স্টশিবোহবিকথিতকেশবে! 

গুকতবং, কত বন্ধিত ভূখব ॥ ৪১ 

শিবসি যাঁবক শোণকচাং মুহু 
ফুবতবে। বত যত্র বিলাসিনাম । 

বিফলযন্তি মদাবিললোচন। 

ভুজ বন, জব লঙ্িত স২যতাঁম ॥ ৫ 

যশ্পিম্নভন্মণ ছশদে। ন, ভান্তি 

ন্ বপ্র দেশে, সব বাগ বক্তা । 

ঘনৈবনেকৈদষিতে চ না/ষ 

নব প্রদেশে, নববাগ বক্তা ॥ ৫০ 

ম্বগাবিপা যল বরাবববিপে 

সদ1, নদন্ত, প্রযুখা ঘনাঘনে। 

বনে শ্রিষাঁভি”ৎ সভবং ভবগ্তযত 

স দান দন্তি প্রষুখা ঘনা, ঘনে ॥ ৫২ 

আবিত্যব। যত্র, সমাস ভঙ্গ 

সম, সহঙ্গা, ভ্রিদশালষেন ? 

সন্থান্থি 559৮, স মাংস মীআা 

সমাসমীনা*০ সুন্থপ্চবন্তি ॥ ৫৩ 



অফ্টখঃসঙরঃ ৯৩ 

কাস্তাপ্রিষে যত্র, সমান মতা, 

সমানম ভামবসানতাঙ্গী । 

বসানতা, হঙ্গীকৃত তাত্র ভাসা, 
ততায় ভাসাঞ্চিত দেশ লক্ষী ॥ ৫৪ 

শালার কালক্কতভাবরৃন্দং 

শালারুকীলল্লতভাবরন্দম । 

শালারুকালঙক্কতভাববৃন্দং 
শালারকালক্কৃতভাবরৃন্দম্ ॥ ৫৫ 

ইতি গুকপবিবাঁবৈ গৌববোদীর্ণশঙ্গং 
স্ুবপুবপবিহাসৎ চাকভাঁস” বতীশং | 
ন্মবদবসিতবর্ণে গৈবিকৈম্চিত্রগীত্রেৎ 
নবনবমিব মেনে শশ্বদলাঁক্য শৈলম ॥ ৫৬ 

যুশ্কম্। 
মন্দংযন্দংশিশিবপৃষতৈর্মাকতিঃবম্পিতানাং 
বক্ত-বাশবিব বিস্থমবৈঃ স্িদ্ধিভা, পল্পবানাঁম্। 
ধ্যানাবণ্যং নবশাশকলাং মৌলিসৃতা১বিভর্ত, 
স্তোকনানস্তিমিতনযন, পুষ্পবাণো বিবেশ ॥ ৫৭ 

ইতি ্তী-পবিণষে মহাকাব্যে শিবাশ্রমাভি গমনো 

নামাষ্উম,সর্গঠ | 
আট ০(০)০ ₹ পপ 



নবম লগও । 
০০ 

তন্মিন প্রপন্সে মদনে প্রদেশ্ৎ 

তং মাধবোপি স্বগণৈকপেত্য | 

অন্ুক্তসাহাধ্যকবে। জভুস্তে 

সমেষু সখ্যং সমমাযনন্তি ॥ ১৯ 

বিলজ্ঘ্য শৈলং মলযৎ মনৌজ্ঞং 

বব পৌঁলস্ত্যদিশহযিষাস্তু ॥ 
প্রাল্যেলোভাদিব, চগ্ুডবশ্মি 

নিত্যোপযোগো হি বিবাগশ্ুল” ॥ ২ 
শ্রীখণুশৈলং ববিবদ্য হিত্ব। 

কিমন্যতো যাতি ওণোপপন্নম ! 

ইতীব তদ্গন্ধবহোপি সংশন 
কলম্বনৈস্তত্র শনৈজগাম ॥ ৩ 
আস্পুষ্টগঙ্গীসলিলৈর্মকৃন্তিঃ 
কিঞ্চিচ্চিল পল্লবহক্ডসহজ্ঞ12 1 

কুজওপতঙ্গীস্তববস্তমুচ্চৈ” 
সভাজযাঞ্চক্রুবিবর্তুবাজম ॥ ৪ 
ববি সমাসাদ্য নব্প্রদেশহ 

নৃপো নবং বাজ্যমিবাততান্দ। 
অসহ্থকল্পৎ সহসা! প্রজানাহ * 

প্রতাপমাবিক্বভচাকভাবম্ ॥ ৫ 



নব্ষঃসর্থঃ ! 5৫ 

চবৈ বিবাজবচিবপ্রচাঁৈ 
বাঁজেব সোদশ্রতরপ্রতাপণ ? 

চক্রে তুষাবান্ বিরলানশেষ” 

কবানিবোচ্ছেত মপীব্যন স*॥ ৬ 

হিযাঁনি ভান্তিস্ম নভোহস্তবালে 

ববঃ কবাৎ পুততবে ন তাদৃক। 

তত্বাববোধাদিবগুদ্ধচিত্তে 

'মমত্বরন্দীন্যচিরপ্রবৃতাহু ॥ ৭ 

স্থ্যঃ প্রতিদ্বন্দিহিমহ বিজিত্য 

প্রতাতকখলৎ বিমলং চকধব। 

অধুক্তকাঁবিতমপক্ষপাঁতা” 

সম্ভ প্রিষাণামপি ন ক্ষমন্তে ॥ ৮ 

অসহবন্গে বিগতে বমণ্য” 

প্রীলেষজালে জবনস্থলেছু। 

স*ঘোজঘস্তি স্ম সবোজম্বদ্ধে] 

মদেন প্রর্বোঝিতমেখলাস্ত |” ॥ 

জে।তীণৰি সর্বানি তদা নিতাস্তং 

শতপ্রতিদ্বন্দিতযা বিবেজু”। 

আুবর্ণখগ্ডানি মনেহুপনীতে 

সমুচ্ছেশানীব কচাহনলম্ত 1 ১০ 
হিমব্যপাষৈন নিবস্তশীত 

স্তাঁপক্মবণ্ুস্বেদজলো! নুলেবি*। 

প্রশান্তপুক্ক্ষিতিপ প্রবৃত্ত 
দ্বিতীষ ভূপাল ইবাকুলোহতভুঙ্, ॥ ১১ 



সরি সতী-পবিশষষ্ 1 

বিকাঁশিনানাক্ন্ুমা মনোজ্ঞ 

বলখ্নি* কীঁস্তিমতী ববাঁজ ! 
বসন্তবশন প্রবিভক্তবাগ। 

বনস্গলী ভষিতত্ুদ ব॥ ১২ 

প্রব লজালোদশমকাঁন্িমৎ্স্ত 

বিশেষলাশ্চ তশিলীমুখেষ। 

সঙ্গ নিপেছুমধুবেক এব 

প্রভৃশ্চমণ্ডকাববিপর্ণ শশা ॥ ১১ 

মাস্বাদ চলস্কবামকবীব 
শু স্সোকিল সধুলব চুকজ ॥ 

পীতাবলাবজ্তক্ুধাবসান! 

বচে। বিশেষাঁমবুব নবাঁণাম ॥ 

স পঞ্চমাস্ত পবিমাঁপ্য শশ্বপ 

য” পঞ্চমম্পা্ধকল চুকুজ। 
পঞক্জেযুমাবাবধি হুস্তদেব 

বব সবজল্গীতকলন ॥ ৫ 

স -ক্তক্খ সহকাবশাখ। 

শিষনশী * স্যর্মবতাঁধব শন । 

বিনজমোলিশ্চন্পু দশে 

মধু শামসন মবাঙ্যনন্দৎ | ৬ 

বাঁভে? বে সম্প্রতি পুস্পচাপো 

নবেশ্বব শর্টিহি তাশিবিস্ত 
ইতীব গচ্ছন গদিতুম্প্রজা৬। 
মধুপ্রধুক্তঃ গুরু এবুজ ॥ ১৭ 



নবহঃদগ্ি | 

বালাকণপ্রখ্যমশোকহৃষ্ষঃ 

প্রবালজালৎ সবিশেষকাস্তি। 
অসুতপুস্পঞ্চ সমং নমস্তাৎ, 

দদে স্রবাধেব নবোপছারম ॥ ১৮ 

বিশ্রেধষিতানাং হৃদযেষু কামে 
নামুলদেশৎ বিনিবেশিতানি | 

ইতীব তেষাং কাথিরৈর্বভৃবু- 
ল্নশোকপুষ্পীণ্যতিলো হিতীলি ॥ ১৯ 

ন বেবলম্তৎ কুস্ুম* নবাণা* 

প্রিযাবতৎলীকৃতপলবঞ্চ । 
ঘড়ুব চিত্তোম্মথনাঁঘ, চিত্রৎ , 

পত্রৈঃ শবত্ৃৎ বিভবান্ুভাব ॥ ১০ 
প্রবালপুষ্পোস্বলকাস্তিযোগ।* 

পাবাদ্ধ্যশোভা” বুধন। বিবেছু*। 
মুখে প্রদা। মধুনেৰ সাক্ষ 

দ্বস্থলীনাং নবপাত্রভঙ্গীত ॥ ২১ 

বিনাপি ষোবিন্মুখমদ্যলেশং 
সদ্য” প্রফুল্লা বকুল1 বনু 

মধুপ্রভাবাম্মধুনস্টথাঁপি 

পুজ্পাণি গন্ধ” পুপুষু বিশেষম ॥ ২২ 

পুষ্পোর্টিযং প্রাপ্য নবং সমস্ত 

চ্চকাশিরে স্বধূতরম্পলা শা | 
জিন্খীর্নিখাতা মধুনেক যন্তা- 
স্ব! জযস্তস্তচষ ১ স্মর্ত | ২৩ 

(১৩) 

্ 



সতাম্পরিধ্রহ্ । 

প্রবাল-বিস্পর্থিপপাপরাশিঃ 
প্রবালিনী নৃত্তনপুঙ্পরধ্যা ! 
বনম্বলী বালবধুরিঘোচ্চৈ- 
রত্তাংশুকা। রাগবতী রবাজ ॥ ২৪ 
দ্বিরেফ-কালাগুক-পঞ্ভঙ্গ" 

স্ফুবশু প্রবাল নবপুশ্পশো। । 
স্পৃষ্ট। কথকিম্মলয়া'নিলেন 
লতী পরেখেধ লা, চকস্পে ॥ ২৫ 

আমোদ সম্তপিতি-কামিলোকা। 
নব্-প্রপুন-শ্মিত-লোদ্কনীযা । 
বাতাহতা, কিঞ্চিদিব প্রকম্প। 

গুল নে! মদযাঞ্চকার ॥ ২৬ 

সরাংসি চাকস্কষটিকপ্রভানি 
রেছ্ছু ভূশিস্তামবসপ্রকাশৈঃ । 
শমাদিশুদ্ধা্দিপবৈথুনীনাং 
জ্যেবতিঃপ্রব্টিহারিব মানসাঁনি ॥ ২৭ 
শ্র্ঘতপ্রমোদস্বনচাককাস্তি 

বসস্তকালোচিতচঞ্চলা চ 

কৃতপ্রযত্বা মধুপানমতী 

বোলম্বমালাম্ুজমাললন্ে 8 ২৮ 

যখানুবক্তো জলসহস্থিভাষা 

মলির্নলিন্যাং, নতথ কিমপ্ঠাম্। 
ইতভীব রোবান্থিসিনী স্থলস্থা 
'বিখগ্রিতা মার্দবনুল্মেটমোচ ॥ ২৯ 



মপিরযাদরত 

স্মজীত-কিঞন্ষ বিশেশরসযও 
যধুদ্ধিরেফোজ্বিভচাককাছি। ২ 
শবর্ণ-বর্ণ-প্রতিমেপ্বি পুষ্প 
বনশ্রিযোধ্ক্ষাভিরণঞ্চকার ॥ ৩০ 

বলশ্রিষঃ প্রস্ফটচাকিহাস্তে 
প্রবালরাগাকণিতাধরেঘক্ঠে । 

অুখে বসস্ডভেন বিষেশষযত্া 

দ্বিরচঃমান ভিলকো! ররাক্ষ ॥ ৩১ 
লশ্রালিরম্বোজলচরুলঙগম। 
বিলাসিনীনণৎ বিল সম্মুখ্রীঃ ৷ 
শশাহ্কব্ন্থপ্রতিবি্ৃকলো! 
ন মন্দ-কুন্দ স্ভবকেো! জভ়ৃত্তে ॥ ৩২. 
নবশ্রবালদিগুশীরুতও্ঃ 
হল্লেখপি বাতেহধিকচঞ্চলঃ সম্থ্। 
বিলাসিনঃ ক্রাস্ত্যপলোদনায 

চলভ্রনমহ সম্ভতমাুহাব & ৩৩ 
পরাদ্ধ্যবর্ণে কুষ্ুমৈঃ প্রযস্থ1ৎ. 
হথাপ্রদেশৎ বিনিবেশভাগৃভিঃ | 
মধুর্বিলাসী প্রযদামিবোচ্চৈ 
বনাস্তলম্ষ্মীৎ সমলঞ্চকার ॥ ৩৬ 

অপাঙগসক্ষা! 

চলৎ্পরাগান্ত সমর্মরাছ। 

গন্গোদগম্ন্ধারুতষাইপদালি- 
নব্ছুলী স্াধুতরং ররাজ $ ৩৫ 



রিকি ৯ সতীগিন্ছ । 

কালো চিতব্যক্সখক্ন্ডাবিঃ 

সমস্ত” শক্ত জম্পস্ত বাঘ" । 

বিলাদিলোক্স্ত বিশেষকান্ডঃ 

ক্রুমাঘ্ঘসন্ভোৎসব উজ্জস্তে ॥ ৩৩ 
ভুম্েবিবেঙ্র্বলিকম্প্রল্ন! 

ইতস্ততঃ কিল্পুরুষাঙ্গনাভিঃ ৷ 
নামাক্ষবাঙ্কইব নির্বিশঙ্কা 
লগ্নালযশ্চ.তশরাঃ স্রবন্য ॥ ৩৭ 

বাতেবিতৈঃ কীর্ণতত্াবজোভি 
অআধিষ চছশাঙ্কা লপদব্দলেশা ॥ 
বিলাসিনাৎ কিঞ্চিদিবাবিলঙ্ী 

িনাস্তলক্ষদী বতযে তথাপি ॥ ৩৮ 
হিমাক্মকত্বাদ্বিশদপ্র্ভানি 

কিঞ্িঃৎ, সমুুসার্রিতসিকৃথকানি | 

বালপ্রবালাকপিতাধবাঁণি 

কাস্তানি বেজুও প্রমদামুখানি ॥ ৩৯ 
আুধাৎশুবিন্যোদযপাতুবাহ্া। 

বিশ্ুল্য তাঁবাভবণপ্রকাশা ৷ 
বালপ্রবালাবলিবীজিতাপি 
ক্রেমেণ বাত্তিস্ততুতাক্ভিতন ৪ ৪ 
গুহিশেবতঃ ্রাধিত ভর্তৃকীনাৎ 
নিতান্ত চিস্তাকুলিতাস্তরণপাষ | 
আবিষ্কৃতাষাম তযা বিহামা, 

ক্শাপ্যদল্লহ রুদমেব চাক £ ৪৯ 



দধসইগাপা তন ১ 

বিসেন বৃত্ভিৎ পরিকল্পমস্তো 
বিষোগিলোফা ইব চর্জব্ণকা$ | 
লীলারিলাসাঃ কমলালষেস্ু 

তস্থঃ শ্রিধাভি প্রমদোত্বাভিঃ ॥ ৪২. 

বন্বী নু কল্পপ্রুম মঞ্জবী লু, 
নাবী নু, পদ্মত্রেষপন্সিনী নু । 
ইতীব লোঁশ। যুগপৎ, দ্বিবেফ। 
যোৌধিহুস্ু পেতু ধুতপুশ্পিকান্ত ॥ ৪৩ 

হিমব্যপ।যাদ্বিগতাস্তবাষে 
বসস্তকাঁলে শশিমণ্ডলেন। 

লঘ্ুপ্রকাঁশেন বিলাসিনীন। 
মদৃষ্টপুর্ববঃ সমর উদ্দিদীপ্পে ॥ ৪৪ 
লতাবধুন!ৎ মধুপানমভ। 

জণ্ডঃ কলৎ লোলতবা ছিবেফাঃ ৷ 

কাস্তাধবাস্বাদনিতাস্ততৃপ্ড। 

বিলাসিন সদ্গুণমালপস্তি ॥ ৪৫ 



অত্র] 

স্মরানলেন ক্লিন নাব্য? 

মধুপ্রভাবোপন্ভোলযেন $ 
স্নাস্তবহ সুক্ষ লগুন!হ 

পুনঃ পুশহ প্পস্নমআীতভিভান & ৪৮ 

অধ্থপ্রিযোপঃতিতষ। শুকাষহ 

মধু, আ্রমং অধুাং য্ন্ধা2 1 

আুদাপিবক্তিপ্ম লমানতাঙ্গেযা 

বিপিক্পন্মালিম্মমাকুলান্ত1হ ॥ ৪৯ 

বালাতপো তামরলে তদানীহ 
প্রিষাযুখে ব্যজ্ঞস্তধাষছে  । 

বিলাসি-লোকন্ত শুশেোন্তিরত্থাথ্ 

আসীৎ, ছযোনস্তল্যরতোহনুরাপও ॥ ৫০ 
বালপ্রবালেনু সুর্াস্দারাৎ 

নিধাপযস্তী সমব্াস্তিযোধাহ | 
জদ্তসংবক্ফিতক্পহনস্পাহ্ে! 

ত্রপাকুল। কাচিদ্বনাবিলান্কী & 4 ২ 
লবীসমক্ষৎ দষিতেন সাক্ষ ৷. 

কুতোপহাসা রসস্র্ডমেৰ । 

জাম বৈশ্ুখ্খ লদ্দদ্যাহেতু- 
কদেতি যানঃ সহসৈৰ স্নো ৪ ২. 

সুগ্ছকম্ । 

সুস্তাফলস্প্ষি, মাঃদালাক্ব!» 
বালুৎ জবা আহ লিএস্াহুষ্ । 

সুখে ভিষাবকর্ষণদন্কা্ সী 

আনোকিরং দাস দান্যেভিবস্ত ৪ ৫৩ 



কাহগঃলগ ₹ চঞখ 

ক্ষলোতরাহ বাচমবালকেন্তা 

মদে। বলীধান্ স্বলধাঞ্চকারি ) 
প্রিষস্তক্ডোহহ্থা সুদে মর্দান্ধঃ 
ন কামষিলোকে কিজিবানুকুলয্ ॥ ৫৪ 
শ্রিষামুখন্যন্তফনোবিনেত্রঃ 
কম্চিত্তদীযৎ অধুনির্রবিবেশ | 
ব্যতিক্রমোদ্দীপিততীক্বমন্যো” 

শাপাশিখুচ্চর্মম্ুনের্বিবেদ 8 ৫৫ 

অপখ্যসেবীব মহামধাবা 
কামীব বাজ প্রেিষদাবগামী । 

তদাত্বমত্যলস্তখাষ ছুঃখং 
মোহান্ধচিভো। মহদভ্যপৈতি ॥ & 

গুবেো। বিকাবে মদ্িরেক্ষণানাং 

জলে বিলাসোদাধিতান্থিতানাম । 

বস্তুব স* ল্লাবনকীর্ণপুম্পে 
ধিঘ উতদ্বন্দচরা শুজালো ॥ ৫৭ 
প্রক্ষালিতৈঃ কুমকমপত্রভাঙ্গ 
গোৌবোচনাভিশ্চ সবি পরীত' ॥ 
আন্রৈঃ কবৈর্ভান্ুমতশ্চ ভাসক্মঃ 
বাজে লাক্ষ+ কপিশেব সন্বত্ত। & ৫৮ 

ধোৌতাঙ্গবাগ' লসদার্রবন্্। 
বিলন্গনযান্পবষবা রমশ্যহ £ 

মনা হলি, জহ্র,হ, সমুদেতিদ্তাসা 
তথ্থাব্ধানাং সবিশেধল্েভা 1 ৫৯ 



৬ ভস্-্ারঙগ ২ 
ম্ন্য িপাহমাঁন 

মগ্পুরবববন্ডাদব্পিনং পাশানা | 

এভখবতঃ স্হযষভক্ঞাবজতহ 

€ভাষাক্রর বিস্িভন্দ্বন্ডখলে & ৬০ 

স্মরন লাশক্ষমন্থপ্রক্দি্ষ্টো 

হন্াা* অন পা।লিহবধ ডিল । 

ক্ষবন্ডষাবোক্ষিতবৃক্ষসন ঘ” 

আখ্র ম্বগধ্যাসিভশাছলাঢতষ ॥ ৬১ 

তণাম্বিভি" লন্মশন্নীহবন্ষৈ 

সম” বনেখ্িকিভি ব্রনোকহানাম । 

পুস্পোদগমাছুত বিহঙ্গবন্দৈ 
বাকীর্ণমভ্যণবিদ্দশস্প্ ॥ ভহ 
সন্ধদ্ধষে বর্ষিতহো মধু 

-স্বদ্ধসাষ্ক্বনিখীবল।দম । 

ধন্জাশ সাক্ষ (দিব বক্ষ আশি” 

ছল।্হাক্ষহত স্ধারটসিতস্ ৪ ৬ 

উপ্ধাম্ত সপজ তজ-নঞ্পত্তি 

ক পবনি ০শোত্র মনেকভিবাম ? 

ফলানাশ্পেক্ষৈ পু শিভি পবীতৎ 

উট বিবাগসুলম ॥ ৬৪ 

[ভি তানাৎকলইভিহ সম্বীল 

আবজলানা সবলক্রমাশানি + 

কসর গান্ছািতরম রদ তিল টু 

বীজ” » স্প্শেবভাঞ্সন্ছেশি দ্ধ ৬ক্চ 

কুকি 



মব্ষইসর্থহ | বু, 

ম্বগাঙ্কমৈ।লিৎ স, দদর্শ সান্ষ[০ 

সমাধিতি” কিক্িদিবাধিগম্যম 1 

স্ব সমাধা মনঃ সমাধি" 

তপশ্চবন্ত” তপসোঁপি স্বশ্যম ॥ ৬৩ 

গঙ্গের্দে ধৌতোপলভিনিভাশে 
সুখ” সমাসীনমনুনসত্বম । 
দেব্দুমেবিক্বিততাপলেশ” 

নন্দীশ্ববাসন্গতবগ্রদেশম ॥ ৬৭ 

লক্ষঃ প্রদেশপ্রহিতেকণহ। 

পন্ঠবি-” বালম্বগ।ক্কলেখাম । 

স্বমৌলিশঙ্গাসলিশোক্সিতাঙঈ* 
জ্যোতিক্মত'” ন্বিজতমা” দধ।নম ॥ 
অমঙ্কুল” সোমমিব প্রকম্প 

শ্ন্য শবন্মেঘমিব প্রকাণুম। 

শৈনাৎপবিদস্টমিবান বাশ 

বস্পুষ্টম(পাগুবশগ্ুশৈনম ॥ ৬৯ 
কলাপ সশ । 

৩তস্তমালোক) তলোিপ। 

শদ্ধেন্বন্*চ বনহ্ছমিব শ্বলক্ষ । 

সন্বসুমিছন্নপি পুম্পবন্থ 
আোলস্ত ণাশ্রপ্রতিযশ্চন্শ্পে ॥ ৭ 

৩দাস্পদাৎ কম্পিতদেহযন্তি 
»৮৮াল নোলেক্ষণ লম্মণ২ সহ । 

ব্যতিক্রমং লেখকধিযামতর্কাঁ* 

বিশেষতে। বেদ সদান্তবাক্সা ঘর ৭ 



সতী-পরিণরহ্থ ৷ 

স্বগব্রজে” কিম্পুকষৈশ্চ লিদ্ধৈ 
বধিজ্যধনশ্বা মদনস্তথাপি ? 

আখবস্তস” লন্তিতবুক্ষ কল্পঃ 

ক্ষণে ক্ষণেহলক্ষ্যত লক্ষদৈ স্তঃ ॥ ৭২. 

ক্রমেণতম্মিম্মধুনা চ বত্য! 

লন্ধাবকাশে চিববদ্ধমূলে । 

ত৩কাননং সোৎকসমস্ত সত্ব 

মপ্র্ববব€ সর্ববমথাললন্ষে ॥ ৭৩ 

সকিম্নবৈব্প্লবসাঁ” গ্ণৈশ্চ 
পুবন্কতে দ গ্রবিকাবহুন্দম । 

বিলোর্য লোকোতিবশক্তিকচ্চৈ 
্্নোবথণ* সিদ্ধমিবামমর্শ ॥ ৭৪ 

তপন্িনো বীক্ষ/ বিলক্ষণত্” 

ঘোবস্তপোবিদ্ধকব” বিকাঁবম 

জিতেক্দ্রিযত্বেপরজিতেক্দিযাঁন্তে 

ক্ষণৎ বক্তুবু বিফলপ্রবত্ী ॥ ৭৫ 

হবস্থ তন্ক্িম্টপি নিবিকল্প 
স্তখৈব তস্থৌ মনসহঃ সমাধো । 

শক্কোত্বযসক্কীম্তমযঃ সকাঁশা। 

চ্চিবাদপাবতযিতৃ* ন কিক ॥ ৭৬ 

ভ্রজস্তি চে স"ষমিনোঁপি কালে 

কপালবাদ্ষস্ত জিতেক্দিষ্ত্বম ৷ 

তন্তেন্দিযার্থাঃ শতশ প্রযুক্রাঃ 
কুর্ধবন্ত ভালে!বিব বিস্তমা” সি ॥ ৭৭ 



নবমংসগঃ। ১০৭ 

কর্ত,ংস সাক্ষাৎ ক্ষণলবলক্ষ্যো 
নপাবযন্নাত্ববশে তমীশম। 
স্মবঃ প্রণাল্যা যতেম্ম তশ্মৈ 

ধন্যং গ্রহোছুষ্টইবান্যবিক্ৈঃ ॥ ৭৮ 

সমাধিনির্বনবসুদুর্নীবীক্ষ্য* 
সুগান্ধিবেণুপ্রচুবৈর্মকন্তিঃ। 
কামস্তমত্যন্তস্থখৈঃ সিষেবে 

কবৈবিবান্যোনব লোকপালম ॥ ৭৯ 

ধ্যানাবসানে সম্বগাঙ্কমৌলে” 
পুরোসবগদন্দমনিন্দিতাত্বা ॥ 

অলক্ষিতো লন্মণলোভনীযং 

পবস্পব” সঙ্গমধাঞ্চকাব ॥ ৮০ 

অপাঙ্গলীলাঃ কমলেক্ষাঁনাং 

সিদ্ধাঙ্গনানা” মধুবা বিধিজ্ঞঃ | 

সমক্ষমীশন্য সমক্ষতাত্ব! 
স, কাঁবযাঁমাঁস শবৈবজত্রম্॥ ৮১ 

সংশৃন্বতঃ কিন্নবসুন্বীগ1ং 
মদালসানাম মদীলসস্ত | 

গণংগুণোদীর্ঘবসং বষজ্ঞঃ 
দ গাঁপয়ামাস বিশেষদর্শী ॥ ৮২ 
ক্রিয়াভিবব্য্তফলাভিরেবং 

চিবাযনোন্নেগমিযাঁষ কামঃ । 

প্রকামযুৎসাহ নবীককতাত্ম! 
সকোপি সর্গোধ্যবসাধমূলঃ | ৮৩ 



২৭৮ সতা-প্রিদরর্ 

কালেনোচ্ছেঃ স্ব্পশঙ্কাকলঙ্কঃ 

সজ্যং চাঁপং জৈত্রমুদ্যম্য কাম”! 
আঁকর্ণান্তং কৃষ্টবাঁণৈর্গণনাং 
ক্ষোভং নিন্যে প্রত্যুদগ্রৎ মনীংসি॥ ৮৪ 

যমিনাংহৃদষংবগা হাপশ্চাঁশ 

স চকাঁৰ প্রতিপন্নবাগলেশম্। 

নন দৈবমতীবছুর্নিবাবং 
গুণবাশিং সহসা কবোত্যধস্তাৎ ॥ ৮৫ 

গিবিশং পবিতঃ প্রযুগ্ধনত্বং 

বিপিনন্তন্মনস! মুদা সসংশ। 

ভবিতব)তষা নিধিষতেহব্বা 

পদমুচ্চ গহনেত্বপি স্থলে ॥ ৮৩ 

ঈশ্ববস্ত মনস স্বগুণেষু 

৫প্রমলেশমনুসূষ মনোতুঃ। 

প্রীতিমা'প পবমাং গুকবর্ম্মা 

সিদ্ধিমূলবলনাম্ম্দমেতি ॥ ৮৭ 

শাস্ভীবেবংভীবমবেন্ধ্য ক্ষততাঁতি 
ভূষিশ্চন্রে চ1কবিলাসংধিগুণৎ সঃ) 
প্রাপ্তছিদ্রঃ কাঁঞ্সি৩সিদ্ধি-প্রতি সর্বব 

সর্ববপ্রাণৈ, সংযততে খলুলোব*॥ ৮৮ 
উৎৎসাহপুর্ণঘনসা, যনসাঁপযধৃষ্যং 

কামঃ ঞমেণ গিবিশং ত্বশমাচকষ। 

অপুযুৎকটাষ চপলেওবকাঁলবিদ্তি' 

সম্যগৃবিবিচ্য বিছিতে। হি নযঃ ফলাব ॥ ৮৯ 



নব্নঃসগহ। ১৬৭ 

প্রান্তে পুবন্কত তথাবিধ বিক্রমোপি 

মেঘে মহানিবন লো'কবিজূম্তিতাত্মা ! 
সাক্ষাৎ শশীক মকদেশইবেশ্ববে ন 

স্বাত্মপ্রভাব ললিতপ্রভিলভ্তনাঁষ ॥ ৯০ 

ইত্তি সতী পবিণয়ে মহাকাব্যে মদন বিলাসে। 

নাষ নবমঙ্সর্গ । 
পাস ও ০্১)০ ৫১. 



দশমঃসর্গঃ। 
শশা হি 

ইন্দুমৌলিগতমানসা সতী 
বিপ্রলস্তপবিলভ্ভিতত্রপা। । 

সা৷ তথা বিপুলছুখবিহ্বল! 
কলমল্পমপি বন্ধমন্যত ॥ ১ 

যঃ শিবেষু পবিলক্ষ্যতে লঘু” 
স্তাদণূকঃ স স্মৃতবা” শিবেতবে ! 

ওষধীশবহিত। নিশীখিনী 

দীর্ঘতামিব গতা বিভাব্যতে ॥ ২ 

রিশ্যমানকবণা যুকুমুছি 
স্তপ্যতেস্ম বিবসাহস্তকফ্না £ 

চন্দনস্ত মকত। বিঘ ট্ তা 
সা লতেব, ললিতক্তমোচিতা ॥ ৩ 

সাভিষঙ্গবিমন। অনন্থিনী 
নৈবমিত্রবচসা! সমাস্বসীৎ, | 

জাতে হি'বিবহে গুকব্যথহ 

চিভমন্যদিবমন্যুবিহবলম্ ॥ ৪ 

সা নিবস্তবিতচিত্তরুত্তিকা 

জুপ্তবাস্ৃকবণাবলিক্রিষা*। 

শঙ্ববেস্ত চবিতে দিবানিশং, 

মানস, বিচববে স্মবেষুণী ॥ ৫ 



দশমঃসর্গঃ । ১১১ 

সম্মতস্ত মনসাঁপি চিন্তনং 

বাগিনাং লঘযতি ব্যথীবলিম্। 

তুষ্যতি ভ্রমিতভোগিনোজন 
শ্ন্বনস্য ননু গন্ধমাত্রত" ॥ ৬ 

তৎসমাধিলবমুচ্ছিতিচ্ছবি 
বদ্ধমানতমসা পুন" সতী | 
আজাষতিস্ম চপলোদয1 ক্ষণৎ 

মেঘজালমলিনেব শর্ববী ॥ ৭ 

কেনচিচ্চ নযযৌবপ্রতি কষা” 
বাঁৰণেন বিবহে হবন্থয সা। 

ফুল্লচৃত মকবন্দ লোলুপা। 

নৈতি তৃপ্তিমপবেণ ষট্পদা ॥ ৮ 
স্বখণৰ নবন্দব শৌভলঃ 

কা কথা স্বধনুষুণ্তিগোচবা ॥ 

মোন এব বিবহীন্তবাপহ" 

প্রাগমণ্ড প্রণযিতা নতত্রব ॥ ৯ 

সা সদৰ সতিশম্মদে পদে 

দ্ুষতে ম্ম বিবহে হবম্প্রতি | 
নৃতনংহি সুখিনামমঙ্গল” 
সন্দুনোতি লঘুলাঘবোজবিতম ॥ ১০ 

সৈহাকিষপবিবিদ্িতাংশুকা 

পার্ববণস্য শশ্বলাঞ্থনন্থ স| ! 

নিন্নগাকুমুদিনীব ৰফিতা 
নো বরা বুষবাজকেতুক্া ॥ ১১ 



সিসি সতী-পরিণরম। 

সা, কবেণ কচিবত্যমেষ্যতী 

শঙ্কবন্য তবণেবিবাদিতঃ $ 

সাধতিস্ম দিবসোদব। বিষে! 

ধু সবেব মলিনচ্ছবিং কল1॥ ১৪ 
সংবিচি্ত্য মনসা নিবস্তবং 

নীন্যলভ্যমবলাত্রিলোচমম | 

একমেব স্তপস্তপস্থিনী 

নির্নিনাষ কবণৎ মনোঁবথে ॥ ১৩ 

বাচ্যত। বিবহিতে সমীহিতে 

সাববাদমবদাতকাজ্জিতা । 

আচকাঞ্, চপলেক্ষণ। পিতু 
মাতুবেব মতিমাভ্রবধিতা ॥ ১৪ 
তাতযোবনুমতিৎ শুভেপি সা 

কন্ধণিস্ম বহ্মন্যতেশুভা | 

শুদ্ধরৃত তন যাস্পেন্দতে 

আবিবাহমনুসাশনং গুবাঃ ॥ ১৫ 

তদেব মহিতৎ মহীযস! 

মীদৃশেপি যছুতান্যশি দ্রত। | 
সর্বদা ছাবিচলং মণীধেণে। 

বৃতমেৰ পবমং প্রচক্ষতৈ ॥ ১৬ 

াতিবেলমবশ। সমাকুলা 
স্বালিবন্তবচনৈবন্ধাচত্ত ! 
তাতমেবমপিমাতবৰ- মিথ 

শ্চক্দ্রমৌলিতবশ্াস্তবাতপ*” ॥ ১৭ 



১০০১০১০১০১ট ৯১৩ 

গুডমন্য কহণং নম জগ্যনভু 

কামমেব খলু দেবনোপিম 

বালতাঁবিলনিতং তদিতুরন্েন 
মোদমেত্য সঙ্গষৎ বিবেদতুই ॥ ১৮ 

তাতমাতৃবচ নদ নস্তপ্পুৎ 

স1 সমাধিমবলম্থ্য নিশ্চলাম্ । 

সংষতা চ নিষতভেজ্ঞিয।পুকৎ 
সঞ্চচাঁৰ কিল ছুশ্চবৎ তপঃ ॥ ১৯ 
ইল্দ্রনীলব্চচিবিজ্ন্দিত! 
সান্দ্রনীলকুমুদাবলীৰ সা । 
ছুশ্চবেণ তপন বিপধ্যঘং 
বোচিষেৰ লচিবাদ ঘষে ববেও ॥ ২৯ 
নিশ্দ্রলহ প্রণষ এব লাঘব 

ক্রেশজামখিলং নযত্যপি 

ঘণ্শিবীষস্ব্বপ্যসৌ ম্বদ। 
প্রত্যপদ্যত স্ুছুশ্চবহৎ তপাহ ॥ ২১ 

সাহসহিষ্ট তপসামস্হশঘহ, 

ভাঁস্ষবস্থ মহসামিবানিশ্ম | 

পদ্মিলীব পরবিণামমঞ্জুলহ 

নিম্রকম্পকবণা ব্ততিক্রমন্ূ ॥ ২২. 

সা! হবস্ত বৈবহে যদ! তপো। 

ভুশ্চব্ঞ্চ চক্ষিতুৎ গ্রচক্রন্গে ॥ 

শঙ্কবৎ কমলো হরিস্ডদ? 
জঞ্ট,মু্কম্নসৌ। বস্কৃবতুঃ ॥ ২৩ 

6১) 



১৯ সভী-পারিশয়হ 1 

হু” সযান্মন্রিককহ্য আুন্বব্থ 

শোপপদ্মব চিরাক্ণ প্র্ভ” । 
পন্গগাবিমপবস্ছ জঙ্তু+ 
শৈলরাজমতুলৎ প্রিষাসখে 1 ২৪ 
তো ববাজতুক্পত্যকাগতো 
লক্ষ) শৈলন্মষমোক্ঞলেক্ষনে* ! 

তত্র গোত্রকচিক্তম'ফতে 

লক্ষ্যতে চ নব্বশু ক্ষণে ক্ষণে ॥ ২ 

পাদবৃন্দপবিবেষ্তিতঃ পব” 
পর্ববতাধিপতিবেষ, ুজ্যতে ॥ 
এবমেব বিবিন! বিভৃপ্যত! 

মাধবেন চ বিলোকিতোহুচল” ॥ 

গন্ধমাদনঙ্গি বিধার্থতো। 

বত্রশান্ধনিধহৈ মালোহব £ 

অস্তাছেষ সুনিবাঁলপাণিবল* 

পাবনোপবনতামিবাধফে ॥ ২৭ 

ই খমেভিবপবৈশ্চ বস্ত্রাভি 
ক্ড। প্রলল্মনলে ননন্দভুণ | 
মন্দমন্দগতিন1 নভস্মতা 

(সেবিতে লঘঘষভারতমাদকষ ॥ ১৮ 
৫ বুগ্মকম | 
্রিংগিবেগণপবশ্পবা নিকা 
বর্ণে যমবলোক্য লোককুন্ ॥ 

আশক্সনৈব পবিনিন্দিতৎ মদ? 
বিস্সঘঘস্তিদ্িভহলাকিল্হ সিং & ২৯ 



দশম গড! ১5৫ 

পুষ্পরেপুপবিপীড়িতেক্ষণে 
তে। বিশেষযুদিতাষপশ্ঠতাষ। 
পশ্ঠতাঁমভিমতামুপত্যকা। 
দেশচাকবিলসদ্বনভ্রিযম ॥ ৩* 

আতপত্রনিকবৈ রিবোল্লল 

ছালবশ্মিপতিতুল্যপল্লবৈ* । 
চাঁকদণ্ডনিবছৈবিবাহিত 
প্রাণ্ুপুষ্প লখুবল্লিভিপ্রু, মৈ* ॥ ৩১ 

আঁত্ববীলভবনৈবিবান্বিত1ং 
ফুল্পপুষ্পমযভক্তিচাঁকভিঃ | 
চঞ্চলালিকলিতৈঃ সুগন্ধিভি 
মন্দমন্দপবানললতাগৃহৈঃ ॥ ৩২ 
হৈমবিন্দুরৃতহারবিদ্রম?* 

বীতরাগমনসামপীন্পিতাম্ ৷ 
বল্লিবাহুমুপশল্যধাঁতুভি" 

শ্চিত্রিত* বিশসদন্থজোপলাম্ ? ৩৩ 
কুহ্ুমাগু কষবাকুবাম্থিতাং 

পল্পবাকণকবা” কৃতক্ষণাম্। 
সঞ্চবদগ রুমদোদযাবিলাং 

কামিনীমিব মনোবমাৎ মিথঃ ॥ ৩৪ 

কুলকম্। 

সংনিবীক্ষ্য সুধমামখেদৃশীহ 
তত্রতত্র ভূশনন্দিতাস্তর্ে। 1 
ধাতৃবত্বনিকরৈবালঙ্কতাং 
তোঁ৷ বিচেরতুরুভাবধিতাকাঁম্ ॥ ৩৫ 



১১৬ সতী-পর্ধিণয়ঙ ৷ 

তত্রহৈমশকলানি জাঙ্বী 
সুন্মিভিনিজক্চীনি নিক্সর্তীং । 
ঈর্ধ্যযেব পরিদৃষ্ঠ হর্ধিতৌ । 
জগ্মতুহ্রতপোব্নাস্তরহ্ ॥ ৩৬ 

চক্রমোৌলিবিপিনে বিশেষত 

সান্দ্রকাস্তিনিচিতে চতুম্থিম্। 
দতচক্ষুবথ পক্ষিবাহনঃ 

সঞ্চচক্ষযিদমক্ষতংবচঃ ॥ ৩৭ 

পশ্ঠ, তালতরুতিঃ সম্স্তত- 

স্তোরণস্ছরুচিবধ্বজৈরিব 1] 
উল্লসচ্ছবিলঘৃপশল্যকৎ 
যাঁতিশল্যমন্গলস্তপোবনম্ ॥ ৩৮ 

আঁতপেন তপনন্থ তাপিতান্ 

সংবিলোক্য মহিতাং স্তপোধনান্। 

উল্লসৎকিসলষৈ দর্ঘালুভি- 
নুনিমেভিরুপসংরৃতৎ নভঙঃ ॥ ৩৯ 
শীস্তমেব সকলস্তপোৌবনং 
নাশ্তি তত্র ফিল তা'পকাঁবণষ্ 

ইত্যকাঁবি তরুভিদ্কভত্রতৈ- 
রাতপস্ত বিরহোহখবাগ্রবষ্ ॥ ৪০ 

প্রাস্তমস্ত মহিতং সমুজ্বিতৈ- 
বর্ধান্থশকলৈ অলাযভিঃৰ 
আশ্রমোম্মুখবিহঙ্গমোচিতৈ- * 
রাঁতিখেষনিপুপৈস্তপোধনৈই & ৪১ 



দশখম২সগহ] ১১৭ 

পশ্ঠ, ফুল্লকমলালযে জলে 

মন্দমন্দমমিলেন চঞ্চলে 

বন্লরাঁভিবপি যস্তি ন ছ্বিজঃ 

শ্চাপলং, নচপলস্তপোবনম ॥ 

মুক্তচাককুস্ুমৈ অহীকহা 
বন্ধপত্রনিকরাঞ্জলিব্রতা” । 

বাতধুতশিবস স্ত্রিশুলিন 
পুজবন্তি পতগস্বনা গ্রুবম 7 ৪৩ 
ধাতুজাতশবলাৎ শিলোচ্চষে 

প্রেক্গ্য চাকবিমলোপল প্রভাম ৷ 

কুষ্ণসাঁবনিকব। মদৌদ্ধত! 
ভ্রাস্তিলোৌলমনসো! ভ্রমন্তামী ॥ ৪৪ 

হোমধুমমলিন! দিনে দিনে 

পল্পবাশ্চলঘবঃ পলাশিনাম । 

বাগমুজ্জহতি, বাঁগবর্জিভিতহ 

চক্ষতে হি কবষস্তপৌবন্্ ॥ ৪৫ 

নুনমেবমথবা মলাঁপহৈ- 
নির্প্মিলেযু নিষমৈর্ব্বিশেষত2 | 
তাপসেষু বিবলস্থিতি মলঃ 

পল্লবেষু ভূশমেষু ভিষ্ঠতি ॥ ৪৬ 
আলবালমভিতো মদগ্থিগা1$ 

বদ্ধবস্তি মদবারিভিঃ সদা £ 

ফুল্পপুষ্পকবট ক্ষণে দয 
গাচষেষু মধুপাঃ স্মাসতে ॥ ৪৭ 



১১৮ সতী-প্র্িণয়স ৷ 

বন্ধলগ্রব কষাবিতোদকং 

বাতবা জলচব!ঃ পতত্রিণঃ 

ক্রেশসন্নবপুষঃ পিবস্ত্যমী 
স্তোকমেব বিবসং ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৪৮ 

চাঁকগন্ধি চকু হব্য বঞ্ধিতো 

বক্ত বাত পবিবীজিতোহনলঃ। 
সন্ভনোতি মহিতৎ গুণৎ ভূবঃ 

পাবষনিব বনে, বনেচবান ॥ ৪৯ 

বর্ি বর পবমান শীতলাঃ 

সংবিশস্তি ফণিনো। যথা স্ুখম্ ? 

শীলমন্যদিদমন্য দিত্যল” 
সংশষেন , নন্গু বিদ্যঢতে তপ” ॥ ৫৯ 

গোৌবিকাদিচিতমগ্রসংশ্রাঁৎ 
গণ্ডশৈলমবলোঁকষ চ্যতম ॥ 
পীতচাকমদিবামদাবিল 

োঁণিশালিত্ুকপোলপাটলম ॥ ৫১ 

পশ্য চিত্রযপবৎ শিলোঁচ্চ্যে 

শৈলবুন্দপবিবন্দিতোদষে £ 

জাতবপনিকবাঁকবে পবহ 

বত্রমত্র বহুশহঃ সমীক্ষ্যতে ? €২. 
স্বাঁটিকেচ পবমশ্মনি স্ফ যব, 
পদ্মব(গমণিবন্তরমুচ্ছগতি 1 
বুক্তবপমনুযাঁতি সর্গতো 

বস্তজাতমিতি হি প্রচক্ষতে ॥ ৫৩ 



দশমঃসর্গঃ। ১৪% 

পদ্মবীজকৃতমালমেকতো- 

বম্যহৈমকববস্তথৈকতঃ 1 

জগ্মতুর্গতষনংরলমৌ ক্রমা 
ধ্যানবেশ্ম গিরিশস্ততাবাভী ॥ ৫8 

তত্র হৈমশকলে শিলাতলে 

ব্যান্রচর্্মরপিহিতে কৃতাসনম। 

তো বৃষাঙ্ষমমীক্মসৎস্থিতৎ 

পশ্যতঃ স্ম যনসোপ্যগোচবম ॥ ৫৫ 

কিঞ্চিন্ভ'তবালতেবক্ষণ 

লক্ষ) বন্ধখজুলম্িত1২সকমূ । 

জোঢতিষামপগমাঁদনাৰি”ল 

বলচক্্রকিবণৈলসন্মুখম ॥ ৫ ৩ 

বাব ট7মনিকদ্ধমাকত* 

তাত্রকল্মনকবপল্লবদ্ধবমূ ৷ 

শগুশৈলমিব গৈবিবাজ্কিতং 

নিষ্ীকম্পমচলেন্দ্রবিচ্যুতম্ ॥ ৫৭ 

বিশেষকম । 

তাবুভৌচ তদবাপতু শরৎ 

শহ্কখশ্চ বিববঝাম যোগতঃ 

আঁদিদেশ নযনীম্তন-ভ্ভষ! 

নন্দিনং স তকণেন্দুশেখবহ ॥ ৫৮ 
নন্দিনোপন্ততমাসনদ্বষং 

সুন্দবং ত্রিদশরুন্দবন্দিতৌ। 

তো বিলোক্য যুদ্মাপত্বুঃ পবাং 

গুকৃতিহি মহতাং সম্বদ্ধযে ॥ ৫৯ 

জপ 



৭১১৩ সভী-পরিপকন্থ' । 

তে বিভজ্য জগ্যতঃ ক্রিষাক্রমৎ 

স্বাধিকাঁবনিকরেষু তৎ্পব12 ৷ 

বেজুবেত্য মিলিতাঃ পরস্পবং 

কোধদগুবিনষ। ইব ভ্রষ ৪ ৬০ 
অংশুভিঃ শবলিতাঁললামভী 

বেজিবে চ্ছুবিতগী ত্রষষ্টযঃ । 

একবর্ণমিষতো। ন ভিন্নতা 

খ্যপীষস্তইব তে পরস্পরম্ ॥ ৬১ 
তে বিনন্দ্য বচসা যথেচিতহ 

স্রপ্রসন্গ বদনে! বৃধধ্বজহ 1 

নিংস্পুহোপি গ্রমনপ্রষোঁজনং 

নান্বসুও-ক্ত ন, স, নিৎস্পুহাবপি » ৬২ 

বান্দুদেবপবিবেধিতো বিধিহ 

সৎজগাঁদ, বদতান্ববেো হুবষ্ 

তম্পুবেব নিষত্তিপ্রণে (দিতো! 

দ্বযক্ষব« কচিবমাদিপুকষহ ॥ ৬৩০ 

এাকএব গুগভেদকল্সিতিহ 

দেহভেদমবনন্থ্য বিন্দতি ! 

ব্রচ্মবিকুহবশব্দ মীশ্বব” 
শৃবসোম শুচিশব্দবন্মহহ ॥ ৬৪ 

সপ্রযঘে'জনতষ! বিভিন্গতা' 

মাঞ্ধত ববমভিল্নপিশহ 

সত্বঘুর্ভিরজএষ পালকো- 
মন্স্যকুর্্রসুখদেহবানিন্ ॥ ৬৫ 



দশ্দ্হসগি ১২৬ 

তভদ্বিভক্তমহনেবজ প্রভো? 

পালষাব ইহ য প্রকল্লিতম ৷ 
স”ষভেকজ্িষগণেবিনিশ্চলাৎ 

হংসমাধিমবলন্থয তিষ্ঠসি ॥ ৬৬ 
স্বপ্রযষ্টজিনবিপর্য১ষেভুনে 
শিক্ষলঙ খলু কালববগ্রহহ | 
দেবপিত্রতিবিবেদবর্জিত 

প্রাণিনোবিবলবান্ধবস্য বা ॥ ৬৭ 

লোকরুভপবিপাঁলনাষন 

সর্ববদাতদভিধেন বোঁখবহ, | 

কল্গতে খলু পবস্পবোদ ম 

প্রত্য্প্ররতিকার্যরাহাগিবহ 1 ৬৮ 

লত্বমপাচলকোগবন্ধলাছ 

যাগিবনদ্য  লবিবন্তমহতি 1 

কন্্নাঘাগমনুতিষ্ঠতান্সপপা 

বেদঈশানবন্তিপ্চপিদ্ধযে ॥ ৬ 
»ল এব কিল পর্ববষ্ঠ ৭1০ 

[মান্থবমলাভ ন বুখ। । 

নৈ্খ তে বশ এট ভন 
পুর্বব ক্ষ ১ ৬৬০ 17 7০ 

স্বার্থলেশপ ববজিতেন ত 

ভিম্মকাধ্যকবুণাষ সম্প্রতি । 

লন্ক্যসুত্তিবি "পৃর্ববহুভ্তম 
কাঁপি বমনববীপ্রগ্ুহ্থত।ম ॥ ২১ 

(০৬) 



১৬ সতীস্পরিশয়হ্। 

স্মারযামি, পরমীশ।? সাশ্প্রতং 

নোপদেশপবখষ মন্যতীম্ । 

কিহগণেশ । গণশোপি সৈনিকেঃ 

শিষ্যপ্তে সুনি্পুশৈর্গশেশ্ববহ  শহ 
যা সতীতি খলু দক্গকন্যকা 
সর্গতঃপ্রকৃতিব্ ত্ুদুশ্ুত্খী ৷ 
কিহ চরস্য শবণার্থিনীহ, শু, ভা- 

মাশডতোষ ! স্সকৃশাসুপেক্ষসে ৪ খঞ 
পদ্মিনীব হিমলেশবিপ্রবা 
সা তপোভিবনিশং কশোদরী । 
জীধতিন্ম ঘলিনচ্ছবিঃ, প্রভো। ! 

লোকনাথ ? তদলং বিলম্থিতৈঃ ?॥ ৭৪ 
সা ুবেদ্ধবতিরীশ 1 পাঁদযো 
রম্তবেতদিতরো ন সুষ্ছতি । 
বাঁলভান্ুকমনীযদদীধিতিঃ 
কৈসবে শরির তত পপর সখা ॥ ৭৫ 

ফুললপন্মমিব সদ্যত দ্বিধং 

কৌমুদীব শশিনো, ব্যপেক্ষধা 7 
সা ব্যপোহা, তব, ভাক্করার্ডচিষা 

মীলিতেব তপশসা সুমধ্যমা ॥ ৬ 

তগুশশান্ক ইব কৌমুদীমিমা 
মাশুনন্দয, শশাঙ্কলযস্কন্ৎা | 

ত্বস্তপঃ ফলদঞব বীর্যলে 
বেদবাদবিভষা বিশেষতঃ ॥ ৭৭ 



ফ্জঞলঃ। ১৪৩ 

তান্ডগঃ ক্বলহতুমন কপজ্যন্ধন 

বিহ্বলহসক্গুগৃছাদ, ফাকিন্ছ | 
মুদিতত1ং ফমলিনীফিবনিজধং 
সপ্টনৃপ্তিজন্ষসীব রোচিষ! & গ৬ 

আন্তুতোয ইতিন'য লাকি 
তঙ্ুকুবষ, করুণাকর । শুক্কো £ 

ত্বাং প্রপদ্য হি নো ফলোদযো- 

লোকনাথ 1 ফললালপা বুৃপ্ধা ॥ ৭৯ 

একএব যদিচ ভ্রিধাস্থিতো- 

ছষ্টসত্বমদনি গ্রহব্ঞযি ! 

পার্ধিন্বেপি খলু হীরকে যথা 
ল্টেহনেছপট্রবন্গ বক্রমহ ॥ ৮০ 
ত্বৎুপ্রভাব পরিলক্তিতা কনো” 

বধ্যতাক্গমমরবিদ্বিষঃ গুলা । 

কেচিনপ্যন্ুভবস্ত্যনাতপা।- 

লব্বহ২সমহসোহুনলাদিব ॥ ৮৯ 
লোকনাথ 1 তদলং সমাধিনা 

বক্ষ লোৌকমখিলৎ ভ্রিলোচন 

আপসন্ষতক্দলেন সন্কুলেং 
শীতমেন্সইন্ব সশীতদীবিত্িও & ৯৮২ 
এতহুস্কন্বতি দস্ণবি গ্রন্থে 
বিছুগরপ্যকথষৎ, কথবক্তরে + 
শহর? ম্ববিশকফ এব ত 

ওজশতিন্বায় বাুপািয়েরিভি ॥ ৮৩ 



১৪ সতী-পরিশয়মূ । 

তঙ্কালং কুস্তুমশব* প্রভাবমুচ্চে 

ব্যাতেনে হবসবিধে স্বগাদিকেষু। 
কঃ প্রাপ্য ক্ষণমপি কঙ্কফিতানুকুলং 
স্বচ্ছন্দঃ প্রথিতপবাক্রমোপ্াদাস্তে ॥ ৮৪ 

তৌ৷ বক্ষ্য দাবসহিতোৌ রষবাজলক্ষা 

শ্রাহুক্ষতস্মবমনোহবচেষ্টিতঞ্চ | 
তৎ্কাননৎ সপদি সোহস্কমানসোহসে। 
কীল্সাম্বখীষ আ্বতবাঁণ সপভযান্বভৃব ॥ ৮৫ 

৬ ০ ক টি 

সম্ভাঁবযন্ হববিবিঞ্চিসমাগমঞ্চ 

কান্তি ভূশং দ্বিগুণযন কথযান্বভূব 
বালেন্দুখগুলসিত।ং দশনপ্রভাঁভিঃ ॥ ৮৩ 

এবং যদাতখ, ন মম স্পৃহন*যমাস্তে 

সাম্যে স্থিতহ্থ ভূবনভ্রিতযেপি কিঞ্চিৎ 
কামস্তথাপি ভবতাৎ জগতাঞ্চ গাগুয 

দাবানুদীবচবিতানহমাহবিষ্যে ॥ ৮৭ 

চমিবিশেষমধুনাঁবসবেষু সর্ব 
সর্ববাত্মন। স্ববিষষেষু ব্যৎ ভবামঃ । 

স্ৃস্তিস্ততঃ স্থিতিমতী ত্রিভিবস্তহীনৈঃ 
সাক্ষাছুপাঁধনিবহৈবিব সংভবিজ্রী ॥ ৮৮ 

এবং বুষধ্বজবচে1 বিনিশম্য কাস্তং 

তে। মোদমাপতুবভীব বিধূর্বিধিশ্চ 1 
অপ্যল্লকাঁডিকিতফশোদযভাবিতাত্বা 
কানাম নন্দতি লব € লিমু-তদ্থিধন ৮৭ 



নবঃসগঃ 
৭ 

আঁপুচ্ছ তং সপদ্দি ধাম তদিঙ্গিতজ্ঞে৷ 

হম্বং প্রজগ্মতৃকভে। বিধিরচ্যুতশ্চ। 
চাক 

বস্তে দষাচলমিব প্রতিকুলদেশম ॥ ৯০ 

ইতি সতী পৰিণষে মহাকাব্যে হবসমাগমো 
নাম দশমঃসর্গঃ | 

পাস 0 ০৫০০) 25:55 



এপ্রকালন্গতব্খর ৭ 
*স্ক্প্পপমপী 8.০ 

তথাপ্রপন্নাপি শিরীষস্বদ্থী 

ভম্পহ, লতভী, দৈরহততা লভেষ্ম । 

আত্বসাদং ব্যতিরির কিবঙ্িও 
ফলং ন লেভে ব্যবলাষগমক 1 ১ 

ঘনাম্তভবালক্ষ্য আুধাহশুবিহ্থা 

তমোমধী দ্যেবরিব লুগুবিছ্যৎ্, £ 
সুচ্ছ্দ্বযলীকা নিমিলশুকটাক্ষ! 
মলে মুহর্জানসুখ্বী ভূশার্তী। ॥ ২ 
অথাবিলাস্তঃকবণাকুল! স 

ছিক্সাভ্রলেখেব বিলীনকল্বা 1 
আত্মনমুচ্চৈরভিল!সছঃস্ছৎ 
সব্ীসমক্ষৎ সুসুখখী নিনিন্ত ॥ ৩ 
বু, তগ.ফলং ছুর্লভমেব লোকে, 
পাপাঃ কচাল্া। বফমল্গসত্বাঃ । 
ভপোহভিলামসৌপহুতৎ কচছেদৎ, 

কামাজ্তভতা! লাঘবমুলমেব ॥ ৪ 

মনোরথেনেোপহুতা। বাকী 
আুবাস্রে-প্রার্ধিত-ছুর্পভ্েন 1১ 
'আক্মানমুচ্চেঃ পিতরঞ্চ কিছ্িদূ- 

ছুনোমি নুনৎ নম ভুর্বিদঙ্ষা ও 



এক হছস্ঃসাগ্ি । 

স্খোঁপভোতখ্কাপহতঙ গ্ুহেষু 

তপোধদি প্রীর্থিতসিন্ধিদৎ স্যাৎু ? 

নজাতু কুষু্রতকশিতাঙগৎ 
তদাস্থদেহহ মুনযো। ফনেছু ৪ ৬ 

স্ুখৈর্থিলৌল্য* ঘনসোহছিতিমাব্র” * 
সমাধিভিরিিষিষত্বমন্ত্য | 
মণীধি৭ঃ শোৌভনমেৰ তন্ফাদ্ 

বিক্দ্ধমেতৎ্ দ্বিতষং বদস্তি ॥ ৭ 

সমাধিযোগোপরষেস্খানি 
তদেকতানত্বমুপস্থিতানি ৷ 

ক্ষণভুপদ্থস্তি, নষাদনীতি 
শ্চিরাল্চিত্তে লভতেহবকাশম্ ৪ ৮ 

শব্দাদি নির্বিশ্য নভৈর্বিকষ্টো 
যোনাম কম্চি প্রভবতুযুদাৰপ । 

তপোবনক্ধাস্থ গৃহঞ্চ ভুল্যৎ- 

তথখধবিধেো ছলভএব লোকে ॥ » 

তপোবনেপি প্রভবস্তি দোষা 

ব্সাদিভিস্চেচ্চনচি শুবুত্তেঃ | 
প্রলোভনানাৎ বিশমাদ্গ হেত্যে। 
ব্রস্তদেতৎ, দ্বিতযাম্পদেভ্যঃ ॥ ১০ 

অনন্য গত্যামনসঃ কদাভি, 

সম্ভাব্যতে তত্র বিনিগ্রঙ্ছোপি ॥ 

নিগৃহৃতেহন্ত্র সুখৈর্মকস্তিঃ 
শিখেব লীপস্ত, জনস্তবুদ্ধিঃ ৪ ১১ 

৬২৯ 



২৯৮ সতী-পরিিণযছ ? 

শুভাবহঃ প্রার্থিতছলেস্ি 
শ্নচৈচৈঃ ফলে তদ্বিপ্থএব হেতুঃ ' 

প্রসিদ্ধঘত্রৈরি বলব্ধজন্ম। 

তত্বপ্রবোধঃ পরায়া বিষোক্ষে ॥ ১২ 

-নদর্ঠলি ' জ্তাতল্যপুহৎ বিহাষ 
বন ফলৈহ কজিতপাবগাস্রি | 
ইভঃ প্রস্তেদধবৰ তপশ্চব্িষ্ 

ফলো দয়া, ষতচিনবুত্তিঃ ॥ ১৩ 

বন্কদামেব দিবৌকলো পি 
শ্রসন্গমীশহসুনযোবদস্তি | 
কিমিতুযুপাষে ্ুলভেপিদ্গষে 

ছুবাঁশয়া জর্জবিতাঁতিমীত্রম। ১৪ 

আলণ বিচাঁবেবথব! যদ! মে 
মানাবনাব স্পৃহ্যান্ষভুব । 

তদী তদেবাকজ্সষিতব্যম্বচ্চে 

এনহ প্রসাদোহি সমাধিম্ুলঃ ॥ ১৫ 

কপম্যজ্েষত্র মনঃপ্রসন্গহ 

সএব দেশোবিভ্িতহ্ সমাধে। । 
অন্তর সদত্যতিমা ত্রসেব 

স্তোকোপি তৎুকর্খ্মনি কল্পঠন্ত ॥ ১৬ 

বিক্ষিগুমর্থেধু মনো নিষস্ত 

ক্ঞেষেষু সাক্ষণদিবতিলরিন্তুম1 

ন ধাঁবশ! পাবষতি দ্বিপোেত্দর্ 

মণ্ডং মহ মাত্ররুতক্রিযেব ॥ ১৭ 



একাপস্বওসশর্ত ১২১ 

আজ্ঞা গুকপাষপি পাঁলনীষং 
তদালি । তাঁবন্দিপুশা হতত্য ৷ 

যথা ন বিদ্বং জন্ুমিব্যতে। তম 

ন্লেহথেন তাতাজনলীচ স্বুদ্ধৌ ॥ ১৮ 
হেহেোহখবা। স্তান্মষিচেস্তদেবহ 

সর্গে ন তাভ্যাৎ প্রতিষেধনীয়ত ৷ 

তপপ্কৃশাষ। অপি মে কথঞ্চি 

ভ্াযার্নিতান্তৎ যদি দর্শনেচ্ছ! ॥ ১৯ 

এতাবছুজ্া বিবরাম বাল। 
সালীষ্ু বাস্পাকুললোলদৃষ্তিং ৷ 
'তৈব তাভিররদুশে চ তাস" 
মশব্দসহসন্ত্রণমেবমাসীহ ॥ ২৯ 

জব চ তস্তা বিজষা চ সাখ্য+ 
চিকীবেতন্তৎ্ সমকাবিষাঁতাষ । 

প্রবট্থিমিথ্যাধিষণে জনলান। 

মশেলস্বলপ্রকুভেবিবানদী । ২১ 

আচস্ব। প্রসুতিস্তপসে নিতান্ত 
বনেদ্ু বালাং স্প্রহবানুমেৰ । 

বাস্পাবিলাক্ষী কমলাহতাক্ষী* 

সমালদত্, সম্বরমাদবেশ ॥ ২২ 

তও্পুর্ববস* লক্ষিতবিত্রিঘান্ত1” 

হিযোদযাদিথেবু পল্সপঞ্ড ভিপ্ম্। 

নিবীক্ষ্য হুঃখোপহুতধতি হে 
তশ্থে ক্ষণৎ লেখ্যগাতেন মা ॥ ২৩ 

0১৭) 



৭২৩ সতী-পরিপরম্ ৷ 

অথাকুল। সা) যততেস্ম বালা 

নিবারযস্তী বিতথং বচোভিঃ 

ন্ুতান্ুহি স্লেহবিশেষবক্ধং 
বিশেষতে। নাম মনো জনন্যাঃ ॥ ২৪ 
বসে! কিমেতঘ্যবসাহবৌক্ষ্যহ 

নির্দগ্ষুমস্মীনিবসৎ প্রবৃতম্ । 
শনীরকস্তে স্থহলং প্রকৃত্যা 
পুষ্টং যদত্যস্তমনল্লতাপৈঃ ॥ ২৫ 

ত্বমাবযোর্নেত্রমনোভিবামা, 

সখীজনৌদুঃখস্মখানুবাগহ | 

কিমিত্যকাণ্ডে মলিনাসি। মেঘৈ 
বাচ্ছন্নচন্দ্রেব শবহ্ত্রিষামা ॥ ২৬ 

মিলদ্ধিমোপপ্নবপন্কজে ব 

স্বণালিনী, বুদ্ধিবিবালসানাম। 
লনপ্রবালেৰ বসস্তবলি 

শ্্ীনাসি বিৎ * প্রোষিতভরত্তুকেব ॥ ২৭ 
মলীমসাদর্শতলাস্তরেব 

ছাযান্ুদৈঃ সম্কুলকৌমুদীব । 
কাস্তিস্তবেষৎং মনিনা নিভান্তং 

ছনোতি নোৌকস্তয মনো জনম্য ॥ ২৮ 

আসনদর্শেব শশাঙ্কবেখা 

বিশীর্ণবর্হেৰ শিরীষমাল] । 
শুচে' অ্রবস্তীব, শবীরষ্তি 
স্তবাতিতম্থীচ ছুনোৌতি চেতঃ ॥ ২৯ 



একাদশ ১৩১ 

ইতঃ পবং ষন্তুশদারুণকস্কে 

কম্পেচ দীর্য্যেচ রসেব সাক্ষাৎ, ॥ ৩০ 
বপুষ্থশালাদপি কোমলস্তে 
তপস্ত বৃদ্ৈরপি ছুশ্চরস্তৎ্ ৷ 
নহি প্রভাপৎ সহতে কথন” 
শ্লীলোৎপলং বালবিবস্যতোপি £ ৩১ 
বযে'হি নেপথ্যবিধিক্ষমন্তে 

কালোহন্য এব প্রথিতো আভাষ ! 

বযোহন্ুু্পৈব হি ধর্শার্য্যা 
কাধ্যা জনৈর্বেদবিদো বদস্তি। ৬২. 
অনঞ্জনারেচিতমীক্ষণস্তে 
বপুর্বিরিক্তকাভরপক্তিযঞ্চ ! 
শীতাতপাভ্যামতিমাক্রখিক্সহ 

দহেল্লকম্মান্দমাৎ নিতাস্তম্ ॥ ৬৩ 

কথৎ ভবিষ্যস্যপি নাম ঘোর 

তপঃ গশ্রপদ্যোৎপলপব্েম্বছ্ি ' ॥ 
উন্মল্যতে মারস্ত-রংহসা! চে 
তরু আতাবাস্ত কখৈব নাস্তি 8 ৩৪ 
অত্যস্তপীভাকরমাজনোযৎ, 
ন তত. প্রসৎশস্তি শভঞ্ কর ॥ 

স্ব ধন্মুড়ে পরিহাধ সাঁক্ষা 

সৎ, সাহলং কর হলি গুতা ॥ ৩৫ 



৬০ সতভী-পশরঘ্। 

যদেববৃত্তং বনুল্ঞদে 

বুত্তৎ নিবর্তশ্ব বিস্ুপ্ধভিভে 1 ॥ 

কথকঞ্চিদেত্জাঞ্চ ব্বথ। শ্থসম্ভীৎ 
দ্রষটম্ঞবাতে দি সত্যিচ্ছ! ॥ ৩৬ 
অবৈমি তাৰ্দষস। কুল্তত্তে 

বিকাবমেবং নৰাঁপলেন 

বাল্যে হি হালে । হ্ৃদযৎ বিলোলহ- 

মণীবিখামপ্যভিমাত্রমেব ॥ ৩৭ 

্মাম্তৎ ময়া, ভঙ্গ চ চিস্তযে স্ব 

সঙ্সেহমিত্যন্বশিষশ্ স্সুভাং স।। 

নাবুদ্ধ তস্ত। হৃদযৎ হৃদীশে 
প্রেন্গহ পবাৎ কোটিমধিষ্ভিতন্ত ॥ ৩৮ 

দৈন্যাবলো কা কুলিতা স্তবা স৷ 
তা” সাস্তবযস্তী পুনবপ্ুতৰাচ । 
কোনাম, লোকে, নদ চলত্য নল” 

আনহু মুখত প্রেক্ষ্য ল্ুহজ্জনস্ত ॥ ৩৯ 

কমাপনোদাঘ যঙ্গেত ছুক্তৎ 

তদেবজাতৎ বিপুলজ্রমাষ । 

দৈবন্য লত্যাৎ প্রতিকৃলতাঁফাৎ 

নভাচ্লুকুলশ্বসুপৈতি কিপ্ধিহ, ॥ ৪৭ 
বন্ত/বছুচ্ৈঃ পনিভূষ স্চ্ছ, 
মন শ্থিরীকৃত্ত বিচাববুস্য । 
মণীবষিণেো শীতিবিন্গো বদক্তি 
বিচকবপামাক্মক্কতণহ হিন্ফাঁষ + ৪১ 



একাদশ ঃলগ্ি। ১৩৩ 

বিপৎ্স্ত ধৈর্য্যহ শ্রুতকার্যমাক্থঃ 
শ্রুতহ ত্বষা সম্যগধীভতমেৰ । 
পরথগ্জনানাহ সুলভং তবাপি 

বৈক্লুব্যমেতদবদ সাক্প্রতং কিম্? ৪২. 
বচংপবেষাষপবতক্কত্যৎ 
যতস্ত চিভস্ততখঞব তাপত। 

অপৈতি সাম্যেন বিনা ন ধাতো। 

বিকাবদাহে। বছিবার্জহাতৈঃ ॥ ৪৩ 
বিক্ষিগুমাআানমতত্ত্রন্গেবং 

সংস্তম্তয্ধলং ভ্রপযাক্সমৈব । 
মণীবিণামপুযুপদেশবাশিহ 
পন্থানমেব প্রকটীকবোতি ॥ ৪৪ 

বালাখ শালীনতষ ন যাত্রে 
শশীক বক্ত,ৎ প্রণষন্ত পাত্র । 
বাস্পাবিলামালিখু লৌলদৃষ্তিং 
সমাকুল! কেবলমাসসর্জ ॥ ৪৫ 

সিগ্ধা ববস্য। মনসোহভিলাস 

সসহশ তস্থা। বিজয়! জনন্যৈ 1 
শেহাতিবেকাৎ্ প্রশিনাষ চাস্যা 

শ্চিকীর্ষিতস্তাৎ প্রণিপাতপুর্রবম, ॥ ৪৬ 
নিষেছ্ধ মস্তাতঃ পরিণাঘবন্যৎ 
শশাক সর্গকু অ চ সাহচ্চুমজ্ম, ॥ 

বিচাবষুদেব চিয়াঘ তস্ছে 
বাম্পাবিলাক্ষী শ্িগিতা প্রসূতি? ॥ ৪৭ 



৩৪ সভী-পরিখয়সথ। 

ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চলবারিবাহৈ 
রাচ্ছন্ননিসুক্তিম্বগাঙ্কবিহ্থা । 
জ্যোৎ্ন্সেব তৈস্তৈরভিভূতচিত্তা 
জানাচ সাভূম্মুদিতাচ ভাবৈ ॥ ৪৮ 
অবাঞ্প,খী সা! নলিনীব বালা 

তস্থৌ। মিলল্লোচনপদ্মপংক্তিঃ ৷ 

কুলাবলানাৎ গুকসমিধানে 

লঙ্জ! ভবেন্ম,র্তভিযতীব সান্ষণা্ ॥ ৪৯ 
কিমত্্র মাত। প্রতিপৎ্স্যতে, তৎ. 

সন্দেহদোঁলকুলচিতভব্তভিঃ ॥ 

চিস্তাস্ুখাস্তিকতবন্িদাস্তৎং 

চিবৎ গমিব্যামি কিমস্মি বেতি ॥ ৫* 

ননির্বতিৎ সা লভতে স্ম বাল! 
জাঁতাববোধ। ধ্বজিনী নবেব। 

স, সঙ্কুল* কোপি সমস্তবালঃ 
সুখস্য ছুঃখস্য চ ভীক্মএব ॥ ৫৯ 

ষুগ্মকম । 

কৃতাভিষোৌগেব কুলাবলা স! 
বিচারকস্যেব বচো! জনন্থযা2 | 

তু কথঞ্ং, পরিবেপযানা 

কক্সং হিতংবাশবহিত1 বত্ৃব ॥ ৫২. 
পাব্প্রবন্থোপরমে কথক্চি- 

দুপপ্ধবাস্তে খন্গু কৌমুদীব । 
চিবেণ লক্বপ্রকৃতিঃ প্রসূতি 
বটিস্তষচ্চিস্তহিভব্যবিজ্ঞা ॥ ৫৩ 



একাদশংসর্গহ । ১৩৫ 

মনোরিথশ্চে্, প্রমথাধিনাথে 
জাতস্তদ। যত্বশতৈবন্পীষম্ ৷ 
ন শন্ষ্যতে বাববিতুৎ নবাস্যা 

নিবাবণৎ বন্ধুজনোচিতৎ স্যাঁ ॥ ৫৪ 

সতীব যোবিৎুপ্রিষত। প্রকাম 
মেকাশ্রয। ন শ্রতে তদন্যম | 
দ্রুমাদপা বর্তিতবঢচবলি 

দ্রুমাস্তরে মাঘতি যোজিতাপি ॥ ৫৫ 

নোঁকস্য ছুংখাকুলমানস্স্য 

প্রমাপবৎ জীবন মাদধাতি । 
বিশেষতো হব্গ্রহশুষ্যতোপি 

শম্যস্য সাক্ষাদিব বাবিবাহঃ ॥ ৫৬ 

নাস্ছস্যদস্মিন যদি নাম হার্দৎ 
জগভ্তদেদৎ কিমিবাভবিষ্যৎ্ ! 

অতি প্রবীণৈকপপাদিতাপি 
পাঞ্চালিকা সুঞ্চতি নো! জভত্বম॥ ৫৭ 

সমুদ্ধতে। যাতি বিনজ্তরভ।বং 

স্ুক্কর্শো মার্দব্মভ্তপৈতি 1 
বক্রোপিসাক্ষাদৃজ্কুতাৎ বিভত্তি 
প্রেন্নাসতোচ্চৈ নিকিপাধিকেন ॥ ৫৮ 
ইমাঁঞ্চ দৈবাদম্ুনা কথক্থিও, 

স্রহ্ৃজ্জন প্রার্থিতছুর্লভেন | 
শ্লাঘ্যেন যুক্তামপি নাম কম্ম।! 

দদ *খ1 কবিষ্যে চিবমস্তবাটৈহ ॥ ৫ 



ৈ ৪) সানী ৬ সতী-পরিশম্নষ্। 

ইত্যেবমাঁলোচন সমাকুলান্তা 
মুদাবচিভা জননী জগাদ ! 
চিবাষ বসে! সুখমাপন,যা, স্তং 

ভ্রিলোচনং প্রেমনিধিং লভম্ব ॥ ৬০ 

মনোহুভিলাসং কুলদেবতাস্তে 
বুর্ববন্ত শীত্রং ফলবহপ্রস্!” ! 
অকুত্রিমেণ প্রণযোভমেন 

আুবর্চিতৎ শঙ্কবমর্চযন্য ॥ ৬১ 

বনঞ্চ বসে! বহুদোষছুষ্ঠং 

শুহেচ, তে, নাস্তি মনহসমাধি* । 

আঁবামমাশ্রিত্য ষতম্ম তক্ম! 

ম্মহেশ্বো যাঁবদনুশ্রহী স্যৎ ॥ ৬২ 

যথোকমাঙ্গে কৃতসংঅযত্বাদ 

গঙ্গাহকবোৎ স্বৌ পিতবো কৃতার্থেন। 

হবস্য বন্সোনিলষ। ত্বাঘেব 

তথাবিধো। নৌ, সুথিনো চ, কুর্য্যা” ॥ ৬ 
ভ্রতাবছুক্ত।1 পরিবভ্য বাঁল * 

বাম্প।বিলাক্ষী বিববাম মাত! । 

স্নেহঃ সতাং চাঁকফলান্বন্ধী 
নাত্যেভি সীমানমিবান্ুবাশিঃ ॥ ৬৪ 
'অধীবচিতম্য নবস্ বশযণ 

বিচাবমুঢন্ত নুহ্ৃজ্জনেষু ॥ « 
স্বেহো ন জাত্বিউকলোহপবাখ্য। 

সা শক্রতা মুভিমতীৰ সাক্ষাৎ, ॥ ৬৫ 



একাদশঃসগকি। ১৩৭ 

আলিভির্ঘিতমনোবথানুকূল! 
স৷ নেত্রৈঃ কমশসমৈর্বিলোক্যতেস্ম । 
স্ম্পর্তৌ। বিপদ্দিচ যু সমানমাঁহু 

তস্যা1ঃ শ্রত্বা। সকক্ণবচে। ভাবমিএস মনোজ্ঞ 
তস্থো। বালা পুলকিততনুর্লক্ষ্যবক্ত.গসাঁদা | 
স্পন্ট। ভানোমস্যণবিবণে* কণ্টকম্রেণিবম্যা 

ফুল্লাস্ভাজা ভুহিনপতনস্যাত্যাঘ গদ্মিনীব ॥ ৬৭ 
পশ্চাদাঁজ্ঞ ং পিভুবপি সতী প্রাপ্য সুক্সেহগর্ড' 
মাবাম” সা নববি্সিতা। বন্গবীব প্রপেদে £ 

সি্ধুঃ সিম্ধোবভিমুখগতিঃ সহবহ দিঙ্গিগন্তা 
দগচ্ছত্যচ্চৈবপ্পি শিখবিণা” বিজ্জাল” বিলঙ্ঘয ॥ ৬৮ 

উঠতি সতী পবিণঘে মহাকাবে। তপৌ।বনান্ি 
গমলেনামিবাদশঃ সর্গ | 
তারিন ০৫০) 2 "পপ 



দবাদশঃসর্গ2। 
শা 

মিৎ* সথীত্যাং সুমুখীপ্রপক্" 
তণোবলং সম্প্রধন প্রবীণ! ॥ 

অনিকিণীব প্রতিপক্ষ সৈন্য” 
সমুুসৃকা বর্দিতকাস্তিরানীত, ॥ * 
বিশেষতঃ শ্যামলতাভিাম” 

শস্ণীৰলীতঠিঃ কলিতৎ লতাভিঠ। 

প্রবালবাগাক নিতাঁতিরাবা 

দধিতিতভিবনদেবতাতিং॥ ২ 

ছাযাদ্রমৈ বাতপবাশিবিজ্তৎ 

পত্রান্তবে কেবনমর্ককান্ত্য। | 

নবপ্রবাঁলশ্রিযমাঁদখ [ন্ 

সৎন্গু প্রচণ্ডোপি স্বছত্বমেতি ॥ ৩ 

এলালতাভিঃ কৃতচাকমাল* 

সনাগবলী বলষৈশ্চপুগৈঃ। 
অন্যৈব বাচিন্নযনাভিবাম। 
স্বাভাবিকী নাম ভব্ত্যভিখ্য1 ॥ ৪ 



ঘাদশহসগও । ১৩৪ 

স্ুজেনিবক্ধাদ্বকুলৈঃ সমস্ভাঁৎ 

৯্মপ্পিখসলিক্গাত বগা পভ । 
কলুতহম্কদে তদ্বনদেবতীন1ৎ 

পুবা প্রকত্যেব পুবোপিমক্তঙ্ ॥ € 

তোতস্বভীভির্বিযষলোর্দকভি 
বনেককুলঠাভিবিবাঁভিবামর্ম । 

প্রসুনবেণুপ্রচ্বাভিক্চ্ে 
আনোহবাভির্মস্যপপ্রভাভিঃ ॥ ৬ 
লতাভিকচ্চাবচভাভিক্চ্চৈঃ 
পুবন্ধতাগাববিশেষকাস্তি । 

অভ্যন্তবে ষস্য দলশন্তবাষাঃ 

ল্সিগ্ধাঃ কৰা ভানুমতো বিশস্তি ॥ * 

কুলকম্ ৷ 
সবঃ স্ুকেশীকলহ” স্লীলৎ, 

সুধব্দাতোশ্মিভিরপাযজঅম্। 
অশক্ষ্যপাতৎ স্ফর্টিকোপলাস্ছ 
দদর্শ সোপানপবম্পবান্ ॥ ৮ 

তত পিযষ!লদ্রমবাঁজিবম্য* 

প্রদেশমাসাদ্য মনস্ষিনী সা। 

বিজাবলীচারগকস্পৎ বিলেলি 

বণ শ্িতৎ বাস্কীগর্ঘনিপক ॥ ৯ 
ক্োতস্বভীৎ রোামপি তন্র বালা 
সহজ্্পন্রেৎপলিনীহ হিলোকট । 
তত্রৈৰ বাস চকমে কৃষ্শবৃঙী 
বিস্যাত্য কুপ্জ প্রণষৈর্ঠহল্য ॥ ১৭ 



৯৪৩ সতী-পরিণর্স্থ 

শুদ্ধোদকা সা কলহৎ সশব্দ 

নাত্যাষতা নাপি কুশাতিমাত্রম্ণ। 

ত্তোকৈস্তবক্রৈ্তট মাপ্র,বন্তিঃ 
রে স্বহন্তিবিব তাং জুহাঁব ॥ ১১ 

ইুজ্পীবেুঃ স্ুবভিল্গতানাৎ 
লী পা পল্ত্ণাশানা লিক পা স্] 

তা।কিলিত। ভ।-বজা- তো! 

জহাব চেতোমকদপ্যমুষ্যাই ॥ ১২ 

সা, নিন্গগাষ!ঃ, কিল, নিন্দনাভি 

বষস্যযা বোধলসি সম্লিবন্গা ৷ 

ভপাস্তকুঞ্জীনিজলানি তস্যা- 

বিলে'কত বালা বমমু্সসর্জ ॥ ১৩ 
তস্য। বিনোদষ জয। তদানী 
দযাবিখেষা বদতাৎ প্ুরবাগা । 

শবদগ,ণামে (দস্ুখএ্রসীদ? 

সমাঁদদে বাচমুদাবচিভা ॥ ১৪ 

সগুচ্ছদানাং বিশদৈত পবাগৈ 
ভক্ভিপ্রপুবৈবিব পুক্ষবাহ্ষি । 1 

আণকীর্ণমেতদ্বিপিনৎ সমস্তাঁৎ 

ত্বামেব সম্ভাবযতীৰ ভাঁতি ॥ ১৫ 

অ।(কম্পযন্ পদ্মদলং সলীল 

মানভ্রষম,শ্রিলবন ভন্ব (নন । 

কা শ্সুনৎনমমযন্জজ শ্রং 

হা ৮ সবপ্রখ্াযম্লীবপাতস্ ॥ ১৩ 



দ্বাদশ হলসগত । ১৪ 

শ্রাপ্তপ্রসাদা সবিশেষসম্প 

নদী জলাহুন্িতবালুকাঁভি* । 
ছুকুলবাসঃ, সবসা, বসান! 

নিতন্থিনীব গ্রতি-ভতি তন্বী ॥ ১৭ 
চিবাষ লন্বস্য নদীবষস্য 
মন্দস্য দৈবাদিব ব্ল্পভস্য ॥ 
টি উর িজীদ বউ, _ 

বিধেষত তি চ মোদতে চ॥ ১৮ 

ঘন সম্ুণ্স্যষ্টবসোহবদাতো। 
জনোবিবেকীব ভূশ*” বিভখতি ॥ 

ক্রিবা হি পাত্রে সুফল, বৈিধত্ে 

অদক্তদন্যাত্রতু ঘোঁবমেব ॥ ১৯ 

দন্দহ্যতে যেন কবেণ কালে 

মক্স্ছলী তিখ্মকচোহতিমাত্রম | 

তেনাম্তথদ লিনষনাভিবামা” 

আুচবকচাপশ্করিযমাদধাঁতি ॥ ২০ 

ক্ষেত্রে স্কৃষ্টে কিল শস্যমু্ভি- 
সুতে ফলত পুক্ষলমুজ্জ্বল শ্রী” । 
পব” ন সুতে ফলমস্ছলে সা! 

ভৃণাবলীভিঃ পবিসভূষতে চ & ২১ 
প্রীস্তে, স্ুধাদীধিতিপাণ্ডরাভৎ 
বত”, স্ুর্বক্ডে ! ঘনখণ্ডমেতৎ, & 

স্ক,বদৃছুকুলৈবিব কীর্ণমভৈ 
স্তবাতপত্রত্বমিব প্রযাতি ॥ ২২ 



অপ্২. সতী-পরিশ্য়হ্ । 

শুসন্থত'বাপতিনা তিন ত্র 

মত্র প্রস্গং গগনহ বজন্যাষ । 

পবে সমাধৌ পবমাজ্মন্বাক্স 

যোগীৰ সাক্ষান্মহসোদিতেন ॥ ২৩ 

শুভ্রাভ্রপসৎঘৈঃ কণশোবিকী?শঃ 

কচি, পবীতৎ গগনং, কচিচ্চ 

বাশীকৃতৈক্তৈঃ, কচিদিক্দ্রনীলৈঃ, 
সমর্পিতপ্রস্ততভাশ্ছলেন 1 ২৪ 

দিগঙ্গনাচন্দনপাত্রভঙ্গ- 

বেখেব শুভ্রা শবদন্র পহক্তি | 

ছোতি! হবস্্যৎ্পলপভ্রনেত্রে 
তন্বীব গঙ্জাপষসোহন্তবৃত্তিঃ 1 ২ 

নক্ষত্রতাঁবেশ্খব তাঁবকভি 

বলক্কতাষাইব বাত্রিলক্ষ্যাঃ ৷ 
আশমুক্ত ঘুক্তাফলব।শিৰদ্য 
ছাধাপথোহাবইবাবভাতি ॥ ২৩৬ 

মদোঁদষঃ সম্প্রতি কালবেগাৎ 
গপবৎ ককুছৎ্স্ নব্ধহুণেছু। 

চিবৎ ন কন্মিম্পি নামস্পেকে 

পটল * নিও স্িবত হ হিলি ৭ 

বর্ষান্তু বর্ধাদিভিবণকুলোষ- 
মাল্যানপঞ্চাৎ পদ্দবীৎ বিলোক্য 
কালেহত্রলোকেো। নগকেতবন্দে" 

নবপ্রামাদো নববন্িভখন্তি ॥ ২৮ 



দাদিশ্বলগডি | ১৪৩ 

বিপকুশস)1ন্বিতমণ্জবীভিঃ 

ক্ষেত্রাণি সাক্ষাৎ সমলঙ্কভানে | 

আনন্দষস্তযদ্য মনাঁ*সি কানে 

কুষীবলানাঞ্চ বিলোচনানি ॥ ২ 

শেফ(লিকামোদমনেখবমাহি 

প্রফুলপদ্মানি জনে স্থলে চ। 

শুক্রীকৃতান্ু/জ্ছবলমাল-তণীতি 

শবদ্দনাভ্তর্ হবস্তি চেত | ৩০ 

ধা ৪ ৩. ২ বু, 

নহে দব» শন্দঘষ, বন্ধবঞ্্ |] 

সমক্ষবুদ্ধেবিব বন্ধমোন্মহ 

সিদ্দিণ সমশ্থীভুমাযলাব ন্ফে॥ ৩ 

আমা” বিল্দান্যন নিহ্ধবিন্য 

প্রভিন্নাশণভখ্িক্চাক্তগ তি | 
সাম” সমাকধযাডরুভন।4 

ভক্ত্যা লিধু” ডুমিবিবানশক্॥ | 

নিসগলৌন্দয শিদনিলমহা। 

শব শবহপাব্বণ১ন্দ্রব জক্ক । 

মলোবিনোদান ক ব সান্মা় 
ব্রতস্িল্ষাহ আ্রাতল * বিত্রী ॥ ০৩ 
ত-* সহীভ/।মন্তু মন্ত্র বানা 
মভেম্ববাবাধনকন্ম কিক, । 

মাত্র।পব্রাক্ঞমিতি স্ম নম। 

স। নির্ণযন্যালাছিত* ভিতজ্তপ ॥ ৩৪ 



০৪০ সভ-স্পর্দরণযন্থ। 

সুযখবচিত। তদ্ব.তন্ুগ্র কুচ. 
নন্দাখ্যমেবেন্দ্রযক্ছী প্রপেছে । 

আলাল তি ৩ 

মিফপত্নীলে ক ভরে ১718 ১০ 

প্রতুব্রেত ভক্্িবিনভ্রসুক্তি 
গুভেখদনৈ শক্কবমচ্চযিতা | 

প্রতিষ্ঠিতাষ স্থলপন্মমালা 
ন্ত্কে গ্ুতহ পক্মসুখী নিনাষ ॥ "৬ 
সলমাবিহ্ুচ্চেববান্্য বানা 

সুতেম্ববং ভুতদযাপবা সা 

আবাধযামাসপ শশাঙ্কমৌলিপ” 
শম্বহবেশোসপিমচখববা নতি” ॥ ৩৭ 

থে -শুকস্য চভুদ্ল্পী 

»ম্প পঠ শা(দিভিনতামভা 

ব্রন মদ টিপ মীশাল 

মর্্হিন্ব নিষন্েেব ভন &॥ ৩৮ 
কাজ সদ ৫কশ্ণজজাটিমাজত 

বাদ আট জিপি লক্ষাদিল 1 

আ্সশিচজছ্লাতনগ দু লল্দ 

ভোর পি মাদক 1১ 

ওলা জ্তিকিতা কীজাাকাঙ্গানা + 

শী হল সি 

সনি 2 বি উদ বত ও 

০শ্োপি নকবশশকলবালিহাণি 

মুদধলকাল্য)খদফভকপাবানিবম ০ 



বাদশা হস্ত 1 ১৪৫ 

লোধ্প্রসুনৈশ্চ সহস্যষাসে 
স! শক্কবং পুজযতিস্ম পুজ্যম । 
পবেপমানাৎ পবমানসঙ্গ 

প্রিষঙ্ছুযুদ্বীক্ষ্য দযাং প্রপন্ন। ॥ ৪১ 
বিস্ট কালীয়ক-দেহযষ্ি 
বিলুগ্ড পাত্রাবলি ভক্তি বস্তু) | 
নিরত্ত কালাগুকথুপ কেশা! 

পুতোষ লক্ষী” ব্ৃতন্ুস্তথাপি ॥ ৪১ 
বভাব বিদ্বাধনমন্থুজাক্ষী 
ব্রতস্ফিতা, দিকৃথকশ্বন্যমেৰ £ 

স্ুখোপযষোগোপবভাতিমাত্রৎ 

নিতন্দিনী বন্কলিনী বন্ভুব ॥ ৪৩ 
যোধিজ্জনপ্রীর্থিতছর্ল ভাস্যাঃ 
স্বাভাবিকী শ্রীস্ত ততৈব তস্তে। 
ন পম্মপংক্তিভ্র মবৈস্তএব 

তষ। প্রযাস্তি স্পৃহনীষকান্তিম্ ॥ ৪৬ 
শোভ। হি নৈসর্গিকস্দুন্দবীণ। 
মাকল্পসংঘৈহ পবিকলিতাপি । 
ন্ কেবলৎ জাতি সৈব, কিন্ত 
স্বাভাবিকীৎ জাঁপষতে চ লক্ষ্মীম ॥ ৪৫ 

সম্মু্স্ুকানাঞ্চ স্বগীক্ষ নানাহ 

সশ্গীঙ্গনানধৎ ল্পৃহনীষনেত্র। 1 
বিলোক্য মালামমলাস্তব। স। 

দ্যামুদাবাৎ প্রতিপদ্যতে স্ম ॥ ৪৬ 

৫১৯) 



১৪৩৬ সভী-পরিণয়স্থা 

পতভ,যাঁরক্ষত-পদ্য-পৎজ্ঞ্যাঃ 

সমুদ্রেপত্ব্াঁং পুলিনে নেষন্া । 

পদ্মাবলীৎ পদ্ষমুখী পুপোষ 
মক্তশুপ্রবুদ্ধপ্রতিমাচ্ছলেন ॥ 

মাঘেপি মাসে চিবমার্ডবস্ত্র! 

ভুষাবশীতৈর্বিধুরা মকন্ডি£। 

চকোবনেত্রা সবিতোপি তীবে 
চকার সা জাগনণৎবজন্যাম্ ॥ ৪৮ 

ততস্তপস্যাঁনিবত। তপস্ে 

সেন্দীবৰৈঃ সাঁদবমিন্দুমৌলিম, 1 
অবাধ্য বাঁল। কিল বাবি মাত্র 

'সবৎ শবীবস্থিতষে বভাব ॥ ৪৯ 
ব্রতম্ফিত1 তীব্রসমাধিনগ়? 
নৈরুদ্ধসর্ধেজ্দ্রিবভিন্বৃভিহ । 

উপপাহ্ৃতৎ চাক, সব্ীভিব্রাবাৎ, 
কবীষধুষহ নচ সান্ুমেনে ॥ ৫০ 

সমিদ্ধমগ্রিৎ নিষতাঁসমিন্তি- 
রুদ্র্চেষহৎ সাধু বিশুদ্ধসত্বা ৷ 

ব্ষাঙ্কমবর্ত্যক্তরমিত্যম 1 
নলিপ্নষ। সা বহুষন্ততে স্ম ৫১ 

মধোৌচ সাঁধবীমধুমন্ডিরুচ্চে 

শ্চ.তাস্কুবৈহ শহ্করযর্চনিত্বা । 
পলাশপুষ্পাবলিদোলিকাঘাঁৎ 

গ্রতিষ্টিতান্তৎ্ প্রতিমাঞ্চকার ॥ ৫২ 



াদশঃসগতি । ১৪৭ 

সা মাধবেপি শ্রমথাধিনাথ 
মাবাধযামাস বিধৃতবাঁধা 
'বিলে'শভূঙ্গ বলিম কুলাভি5 
পন্মানন! পদ্মপবম্পবাভিঃ ॥ ৫৬ 

নিদাঘকালেপ্যনঘ! নদীভিহ 
সমং হযে সা কশতাম্তথাপি ? 
সংকল্পিতার্ধান্ন চচ'ঠল বালা 
পবেৰ, সোষধ্বজবধবভাবা ॥ ৫৪ 

শিবীবপুষ্পাদপে পেলবাঙী 
সা! পটলৈবালস্বগীহ্ক মৌলে £ 

অনুস্তপুজা পবিতগুগাত্রী 
শুচে। শুচিক্ষেশসমকভাভিহ ॥ ৫৫ 

স্ছু প্রতগ্ডাপি তথাহতিমাত্রৎ 
মনো ন সা পদ্মপবম্পবে্ৰ ॥ 
সন্ধ্যেব বালাকণৰাগমল 

মাপাগুবে গগুযুগে বভাক ॥ ৫৬ 

সা মাকতাসাববিকীণপাংশু 
বপাৎশুল। লংব্মতশপবাসীশু । 
বিশেষত” সাঁবতবান্তবাঁণ। 

মবাস্তবং কিঞ্চন নাস্তবাষণ ॥ ৫% 

সা বাবিমাত্রাদপি সচ্চবিত্রা 

ন্যবাবযশ ঘাঁব বসা বসভন্তায, ॥ 

দ্বিজিহববৃতিত্বমুপেত্য কামং 
নতু দ্বিজিহ্বত্বমপি প্রপেদে ॥ ৫৮ 



১৪৮ সতী-পরিখর়ম্থ। 

গিরীশযুচ্চৈর্গেরিমলিকভি- 
জাতীকদক্যৈশ্চ নিতন্থিনী স|। 
সমর্ছচষামাস বিশেষভক্ত্য। 

শ্রুতান্থিত। আবণিকে শ্রীতশ্রীঃ ॥ ৫৯ 
নবোদবিন্দুঃ শ্রথচারুবন্ধে 
নিপাতসম্পর্কমুপেতত্ বালাম্। 
মনাগ্ছনোতি স্ম সবেগমেনাৎ 

স্তনদ্ধষে কণ্টকিতাঙ্গযষ্টিম্ ॥ ৬০ 
নিরম্তবাসারপরম্পরা্দ 

ঘনান্ধকারাস্থপি যামিনীষু। 

অনাবৃত! কেবলযুজ্্বলাঙ্গী 
বিছ্য-পরিদ্যোতিতকান্তিরাসীৎ ॥ ৬১ 
সা গর্জিতৈঃ স্ফ ভ্ঞুশব্রমিশ্ৈ- 

চাহ 

ধারাপ্রপাতৈশ্চ তড়িগ্প্রকাশৈহ। 
সমাধিভেদৎ ন কিল প্রপেদে 3 

ভযাবক!শো বশিনাং কিমস্ভি ॥ ৬২ 

ব্রতানুরোধাদিনি বিদ্বমিত্রা- 
মেকাকিনীমন্যসখীব রাত্রি । 
আলোকযামাস দযাকুলেব 
ক্ষণেক্ষণে তাং চপলাচ্ছলেন ॥ ৬৩ 
তথা নভস্তেপি ভবৈকচিত্তা 

ঘনাবলীভিরে্নভস্গি প্রভিন্সে " 
বব সা ভাববিশেষনত্রা 
মনস্থিনীনাংধুরিমাননীষ। ॥ ৬৪ 



্বাদশঃসগও । ১৪৯ 

আঅথাশ্বেনে মাসি কৃতাভিষেকা। 

প্রসন্নতোধৈঃ সরিতাং নতভ্রঃ | 
সা পুজযামান বিশেবভক্ত্যা 
তমিন্দুমৌলিংগ্লপিতেন্দুকাস্তিঃ ॥ ৬৫ 
আগ্তোপদেশানগুণৎ সমাপ্ডে 

নন্দীতত্রতে নিন্দিতশাবদেন্দুই । 

দিগন্বরারাঁধনযা সমাধিৎ 

নিতন্দিনী সাধু সমাললন্বে ॥ ৬৬ 

অথ দিবসপবার্ে, চাকচন্দ্রার্ধমৌলিঃ 
স্কূটকমল-মুখস্ত্রীঃ১ কামরূপাভিরামঃ | 
গুকতর-নিষমালি-জ্ান-বক্তণম্থজাযা- 
মনসি লসিতম্ুুর্তিঃ সোপি সাক্ষাদ্বস্ভুব ॥ ৬৭ 

বতিমধুপরিবারঃ, সাধুসন্ধানিদক্ষঃ 
কমলজনি-নিদেশাশ পুস্পধশ্বাপি বেজে ? 

তমভিমতনিদাঁনৎ দেশমাসাদ্য সদ্যে।- 

মলষপবনলেশৈধৃতিচৃতপ্রবালম্ ॥ ৬৮ 
হৃদষনিহিতঘুর্ভিৎ ধ্যানযোগাবসানে 
বহিরপি কিলভীকুরবাঁক্ষ্য সা বিস্মিতাসীহ ! 
অথ পরিগততস্বাহগচ্ছদন্যাঁমবস্থাং 

নবমিব বপুরশ্যচ্চাকভাবং ব্যবোধণ ॥ ৬৯ 

অথ গুরুতরমোদোজ্ডেদবাস্পপ্রপুরঃ 

ক্লমদবদহনালী দদ্ধকল্গাৎ চিরাষ ॥ 
নভঙসি সলিলবর্ষালুগ্তবর্ষোপলাদি- 
ধনইব মলিনান্তাং শীতলত্বং নিনাঁষ ॥ ৭ 



১৫০ সতী-পরিণয়মূ। 

বিপুলপুলকলক্ষ্যঃ সম্মদোহস্যাঃ স্্কেশ্খাঃ 

নপরমচিরকলিং কণ্ঠদেশং রুরোধ। 
অপিতু জড়বাদেতাং সম্যগীচা রুদ্ধ! 

মদইব সদপত্বীং লুগ্তবিদ্যাং চকার ॥ ৭১ 

ইতি সতী-পরিণষে মহীাকাব্যে সতীতপশ্চ- 

ধ্যাবর্ণনোনাম দ্বাদশঃসর্গ?। 
সস ০(০)০ 0 স্পা 



ভ্রযোদশওসণঃ 1 
ভি 

মু্ধ ভাব বিগমে, তন্ুমধ্যা 

ভক্তি নয শিবস! প্রণনম | 

নিল্গগেব শবদে। স্বছুবেগা। 

নিঃস্বনা জলনিবিৎ বিধুযৌলিম, ॥ ১ 
সণ চিবাষধ বচনব্যযদীনা 

কেবল” হ্কুকুলেতা খলু তন্ছে' 
চুতযষ্টিবিব বিক্তপতঙ্গ 
মাধবেপে সবিখে বৈিধিবন্দেঠ ॥ ২ 
সভূতলে কলিতচাঁকবিনেোকা। 

নাহ্ধব কিমপি সা বিলুলোকে । 

চিন্তযাঁপি বিপুলক্রমদীনাহ 
চিন্তবন্গ কিমপ শ্ছিবলন্ষতম॥ ৩ 

লোচনে চপলতা নমদদোব! 

বিভ্রম্স্ত কচিব্ই কুতঞব ॥ 
পুষ্যতিন্ম স্ুতন্ুস্তন্ুলন্মবীৎ 
স। তথাপি নিপুণৎ লেখিতেব ॥ & 
তদ্বিধাপি লুস্ুুখী শশিমৌলেহ 

কনলতেনস্ম মূনসম্ছলতাষৈ ॥ 
সুলতা মুক্রুলত ন্ বিশেষ 

সর্গতোহি লদ্বৃত। কমলিম্থাঞ্ত ॥ ৫ 



৯১৫, সভী-পরিণয়হ। 
তন্বি' তে বরদ এষ বৃধাঙ্ক 

স্তোধষিতোন্মি তপসা কশম্ধ্যে 1? 
তদ্ধববং ব্বষ মাচিবমেতও, 

শক্কবে কথযতি ্মিতবজ্তুপ ॥ ৬ 
মৌনমেব সযগাদ্ধিনতাজী 
তেন তদ্চনসংশ্রবণার্ধথম্ | 

জাঁনতাপি স্ৃতন্ু” পুনকচ্চৈ 

কচ্যতেস্ম, কচিবে ! ববযেতি ॥ ৭ 

যুম্কম । 

এবমালপিভযবপ্যল্সাক্ষ্য। 

কাজ্কিতৎ ন জগদে হৃদষস্থম | 

কামমুদ্ধবলিতযা তদমুষ্য। 

লজ্জীষণ মুকুলিতৎ খলু জীতম ॥ ৮ 

সান্গুবাগমন্থুমীষ ববাক্কণ 

লোচনব্যতিকবৈহ কুস্তমেষুত ৷ 

প্রেক্ষিতৈঃ স্ুললিতৈঃ ক্কতবর্্া 
স্বাসসংশ মনসা নিজকুত্তম ॥ ৯ 

কান্ধ ক স মধুপ*বলিমৌব্বাঁ 
ফুক্তমাশু বেদধে শ্মিতপ্ুর্ববম. 1 

আধমমর্শ মুহুকভ্জললক্ষীঃ 

শহ্কবস্য হৃদবন,ওপন, ॥ ১৯ 

প্রাপ্ত তস্য বিববহৎু চিব্মুল্যহ 

মার্গণৎ স স্বগলেোচনচাকও ॥ 

হর্ষণৎ ধন্ুবি সঙ্গ তহর্ষ* 

সন্দধে, স্বদ্হিতহ খন্দু বন্ধ.ম২॥ ১১ 



অ্রষোদশীসগর । ৩৫৩ 

ভুতনাথনযনান্যপি পেত 
শ্চ্ক ভাঙে দহিত। মুখপষ্সে । 

লোলত। কবশিতে খলু লোকে 

বহ পবোহস্তি বশিনামপি পশ্ৎ 8 ১২. 

মোহনঞ্চ ধঙ্চুষি স্মব উচ্চৈৎ 

সাষকৎ লপদিতৎ খলু চক্রে ৷ 

সউত্স্ুকত্বমচিবাচ্চ প পেদে 

চক্্রমৌলিববলাবনিবন্তে ॥ ১৩ 

তন্মুখেন্দু কিবপৈবতিমাত্রৎ 
ভূতনাথ হৃদযাম্কৃধিবধব। । 

অন্তিকহমিতি সম্পবিরৃষ্টো 

ধৈষ্য লোপমমলঃ প্রতিপেদে ॥ ১ 

তদ্ধিলোক্য হৃদষ স্পৃহুনীঘণ 
সোহন্ুকত্বমখিলোদযপুত্রী । 
ন ভ্রপাুকুলিত! পুথুনেত্রা 

সন্দদর্শ ন স্ুধানিধিযৌলিম ॥ ১৫ 

ভূষ এব কচিবহৎ হবিণাক্সী 
বথ্যতে স্মববযেতি হবেণ ॥ 

হপ্রগৃহ চতুবা শ্মিতপুর্ববহ 
তন্তশম্তমবশহ কুক্তে ল্য ॥ ১৬ 

সা বিলোক্য শশিমৌলি চলত্বং 
লক্ষিতোত্পল বিলোচন লীলা ? 

ইতুঢবাঁচ ললিতং তনুলজ্জ। 

দেহি মে ববমলোকললামস্ ॥ ১৭ 

(২৭9 



৯৫৪ স্তী-পরিণর্ 1 
ন্লিগ্ষভিল্লকচিবাঞজনলক্মীঃ 

সা হুবস্ত সবিষ্ষে কলকণ্টী ॥ 
কানিকেব চক্পলংপবিসুদ্া। 
পার্ব্বণস্ত শশিনক্ কিল বেজে ॥ ১৮ 

তদ্ছচোহস্তমনপেন্দ্য বৃষাঙ্কঃ 

স্ুন্দবি ' ত্বমচিবাম্মম পাত্ী ॥ 

পরত্যুবীচ, ভব ব। প্রভুকচ্চৈঃ 
ক্রীতএষ তপসা নু দাসহ ॥ ১৯ 

সাবসৈশ্চ পবিপুবিত মধ্য! 
লিদ্ধকামহৃদযা কৃশমধ্যা । 

মৌন্মাশ ভজতে স্ম নতভ্র 
ভূ্ঘ এব বশনেব ববোকঃ ॥ ২০ 
সা ন্সিতেন পবিনিন্দ্য নবেন্দু 

বস্বলাস্তমব-ান্থ্য সল'লম ॥ 

তবুচকর্ধ মনসা শশিমৌলে” 
কান্তমেব ললিতং খলু নাঁপ)12 ॥ ২০ 

হাবভাবসবনঃ খলু তস্থ্য। 

অন্মথস্তভুভযে।১ গুবিবেশ। 

মানসৎ, স্মবহবোপি স আসীন 
সর্ববৎ স্মবহবঃ স্বযমীশঃ ॥ ২২ 

ঘঃং পাবেৰ স্ুততবাং শল ভত্বং 

াস্ততি স্মবহবেক্ষণ বহেনচ। 
তঞ্চকাঁব সহস!] স শবব্যং 

ক্লক্সারমিব ব্রকিবাঁনত ॥ ২৩ 



ভ্রযোদশহপগই 5৫৫. 

বস্তশক্তিবতিমাত্রনিবর্থ 

কাল এব বলবান্ ফলহেতুঃ ৷ 
ন প্রবেগপতিতৈর্থনতোঁষৈ 

অ্যতে হি কমল হিমলেশৈহ ॥ ২৪ 
পাবএব তমসাষপি শ্তুঃ 
সংস্হিতোপি তমসাভিবুদ্ডাবে ৷ 
বাচ্যত1 কিমপবস্ত যদেষ 

কামবাণবিবশশ্চলতীতি ॥ ২৫ 

নিশ্রযোজনকৃতৈবপি তস্যাঃ 
কুষ্যতে স্ম সুতবাঁৎ স বিলাসৈ"। 
কল্লিতে হি জগতি চ্যতচিভ্ে 

পক্ষপীতিনি ন কিৎ কমনীষ্ম্ ॥ ২৬ 

অস্ত তাবদণুবপ্যন্ুমন্চ্যু 

অন্যিতে স্ম বহুতশ, স তু দৈম্ম্। 

অস্ভি সা জগতি কাচিদবস্থ! 
যত্র দেষগুণতা বিষবহস্তাঁও, ॥ ২৭ 

শঙ্কবস্ত বহুলি স্মিতপৃর্ব্হ 
সা বিলোক্য চলতখমতিমাত্রম | 

আবিলোশ ললিতেক্ষণ লীলা 
সঞ্জগ্লাদ চতুবা হবমিন্খয্ ॥ ২৮ 
গোচবীকুক গুবোর্মম, শস্ভো 1 
ব-০মতদচিবেশ স তুত্বাম। 

পুজবিষ্যতি মধ নন্ু নস্ত্রো 

মাত্রষেব জল্ধিং জলসংঘ” ॥ ২৯ 



৫০ সতী-প্রর্জিপ্রনু ং 
ধশ্ এব মহতাহৎ স্ববেপ্যে! 

বক্ষ্যতে হি ন্দুত্তবাঁৎ স, ভবন্তিত ! 
কিৎ পৃথগ্জলনইব স্তস্থপুর্ণহ 
পুর্ণ এব কুকষে মল্দিনস্তম * ৩০ 

বাচ্যতামতিতবামপ্পি নীচ] 

ক্স নমেভি স্রমহাঁনপি লোকে । 

জ্রপতেবপি জনা নযদে'ষৎ 

নির্বিশক্ষমনসঃ কখবযক্তি ॥ ৩১৯ 

তেজসাপি জনতামুখবত্বৎ 

বার্ধ্যতে, নদ অহতামপি লেকে 

ভবস্কবস্য নিভবামভিতস্থী 

নীলতাপি নিপ্ুণৈহ পবিষেঘা ৪ ৩২. 
লভ্যতে চ জগন্তি চ্ছলতজ্জ্রে 

গ্লানিসুলষসদপ্যতিমাজম্ । 

যদ্ধি ভূুমিবলষে বমণীয়হ 

তগুকলস্কিভকবণৎ বিধুবিন্যে ৪ ৩৩ 

স্ষম্যতামিতিবিনম্য নতত্্র 

স্তঞ্চচাল ববিধাদপি তন্ত ॥ 

তদ্ধি চিশ্তমন্ডিমাত্রমসারৎ 

কষ্াযতে জুমধূবৈ অর্যদটঘথহ ॥ ৩৪ 
যন্মথোপি পরমা সুদ) 

'বেধসঃ সপদ্গি ধাম জগাম । 

ঈঙ্গিতেন বিহ্গিতৎ প্ুনবশ্কসৈ 
সিদ্বমর্থমখিলৎ বদতি স্ম॥ ৩৫ 



ভুষোদশঃদর্পঃ। চক 

শঙ্বরস্ত্র কখযপ্য ভিযুগ্ধ 
স্তাং বিস্যন্জ্য হুদযক্তসস্ুর্ভিষ্ । 
শৈলরবক্গমতুলং প্রতিপেছে 

তথ্প্রয়াণমবণেক্চিবগন্দ ॥ ৩৬ 

অপ্রকৰ্নিকবৈরিবাভিতণডো 
দিবমকবঃ ললিল'বগ্াহলিপ্ল,৪ | 

'অপরাজলনিধে। পতন্ ললন্ঘে 

পতি পারৎ পবিতপ্য, তেজসাহদ্ধঃ ॥ ০৭ 

মধুবরুত্দলিনীং কটর্বিবস্বান 

বিবহভিষ। ঘবদ্ুস্তদেকপড়ীম্। 
সককণম্চিলাঁৎ জুলেহিত্তপতে' 

নিঘতিবলঃ সুতরাং পবামমর্শ ॥ ৩৮ 

লাক্ষাৰলোপমকরাত্তবণের্দিন্ডে 

সম্পর্কমেত্য নিতৰাঁ নবশন্পরট্দৈহ 

সাস্তি স্ম বিচ্ছুরিত্তকান্তিম্কুষঃ অমস্তাঁ 

সান্দ্রেন্দরনীলকিবৈবিৰ পন্মবাঁগাঃ॥ ৩৯ 
তাঁজজাকণেষু তকপলব্জালকেষু 

লগ্রা দ্বিবাকবকবা? স্ৃতবাঁৎ বিদধ্যুঃ ॥ 

কাস্তাধরেষু খদিরাদিস্সদ্ধরাগ? 

যান্ম,লক্কা ইবরুচৎ পরভাগুরয্যাম ॥ ৪০ 
ভূষে। জন্গানি সরিতং তুহ্িনধানি ভানু 

লাক্ষারষৌগষরুছ। কলিশানি বুর্ব্কন্ | 

জীরচদান্থি কিসলবান্দি, ব, চক্রনান্স/২। 

দ্বন্দানি সংবিঘটয়ন্ কজিনঃ প্রতন্ছে ॥ ৪১ 



১৫৮ সতী-পরিণর়্ £ 

অত্যন্তদুবতবদেশতহা', পৃথিব্যা- 

বেখান্ু সঙ্গততযাঁচ, তদ! বিবন্বান ! 

নালোক্যতেস্ম সকলৈবপি জীবলোকৈ 

বাস্তাদধৈর্বিবহিতোপি সদৈকবপঃ 1? ৪২ 

গাঁচভ্তমো৷ নভলি পুর্ববদিশি, স্বযস্তো 

শ্চিত্তেপি, তদযুগপদেব পদঞ্চকাঁৰ ৷ 

সন্ধ্যা হি নীম দযিতাবিবহঠকুলনাং 

ৰক্তাক্ত কাঁশ কববাল লতেব ভাতি ॥ ৪৩ 

একত্র গাঁচতমসাঁ, কপিশেন তন্ম। 

দন্যএ মেঘনিবহেন, নভোবিভিন্নম ॥ 

ইন্দীববেণ নিতবামকণেৎ্পলেন 
ব্যাপ্ত সবোববমিবাভিপুপোষ লক্ষ্মীম ॥ 8৪ 
ভূঙ্গাবলিং কমলিনীক্মমাবিলোক্য 

লংকদ্য গুঞ্জিতমিষেণ ততঃ প্রতস্থে | 

প্রাষে। বিপশ্ুল্তু বিমুখত্বমুপেতি শোক 

স্তত্রাপ্পহঃখবিকলোঁপি নিতান্তবন্ধুঃ ॥ ৪৫ 

ধীবাহবলেব নলিনী কিল বাগ্যতাঁপি 
স্ানা বভূব বহিকখিতবর্হপুষ্ঠে | 
বাচা নিষস্ত্রিততযা মনসোপি দৈন্যং 

লীযেতচে, জগতি শোঁককৈব নামীশ্ড ॥ ৪৬ 

বিস্তাবলেপলঘুুতা পবিলুগ্ডবিদ্য 

মহলা লোকমিব লব্ধপদং '্রদোষে । 
গাচজ্তমহঃ স্কলমেব নভোহস্তবালৎ 

ব্যাপঞ্রতাতবলম্বক্ষরুলং কবিষ্যৎ 17 ৫৭ 



5 

ত্রষোদিশঃসর্গহ ! ১৫৯ 

খদ্যোতবাশিখচিতৎ নবশস্পরুন্দ 

মুৎ্ফুল্লকৈববকূলং যমুনা প্রবাহুম্। 

উত্মিপ্রভিন্নতরনিপ্রতিমঞ্চ সিম্ধুং 

বঢান্ধকাঁবভগণ* গগন” জিগায ॥ ৪৮ 

লীনে ঘনে, বজনিচাবিপতঙ্গবান্দে 

জানন্দমুচ্চবতি, চাকনভো হুন্তবাঁলে । 

বাত্রিবধূবিব বিনোদপবা বিন্ুপ্ত 

মাদর্শকল্পশশিনং সহলা চকর্ধ ॥ ৪৯ 

তন্তোদযং এপরতিগমিষ্যত উন্মখৈ” 
প্রাচ্যাম্তমোব্জ তদণ্ডনিভৈ বিভিন্বম | 

তেনাবলেক্দ্রতুহিনান্বিতমেকদেশে 
প্রত্যন্তশৈলবলযঞ্চ নভোহুনুচক্রে ॥ ৫০ 
উদ্যচ্ছশাঙ্ককিব*ৈ শকলীরুতানি 

শঙ্গান্থুত্নি যযুনীজলবভমাণ্সে । 

কান্তাবিযোগবিধুবেষু নিবেশ্থয নূন 

ম শানিব প্রতিপদন্তন্থৃতা” সমীযুঃ ॥ ৫১ 

অবধলোক) হত তন্ুুম৬এলমল্সকান্তি 

সত", ব্যাকুল! কুমদিনী বিবহ।শমেব | 

ধীবেব স।ঞ্নবিলে।বজলা নি সদ্যে। 

স্বান। বিনি সবদলিচ্ছলতো! মুমোচ ॥ ৫২ 

তেনোদ্যত। বিবহিনা* কবিবাসব।নি 

পী ত্বব লেহিতকচি বিভবান্বুভতবে | 
দেবস্তমোহন্তকবণাঁষ পটুর্বদেনং 

তেনাবলোক্য গত সন্বইবাতিভূত* ॥ ৫৩ 



১০০ সতী-পরিধয়হ্ 

মোষ জমেণ পবিশুদ্বর্ধাবদতে! 

ধ্বাস্তীন্যপোৌহিভূমশেষমপাবধানহ 1 
শেষাঁনি কাধযডভিতভুততমানি কুর্বন্ 
ব্যোশি ব্যলোকি কমলাবলিকালকল্প" ॥ ৫৪ 

কান্তামুখচ্গবিবিনির্ভিতচণককান্তি 

বীর্যাবশার্দিব চকাঁব স গুন্দবীনাষ । 

প্লানানি তাঁনি খলু বল্লভবিপ্রলন্ত 

দোলাঁষমানমনসা* পবিলন্ধবন্ধ, ॥ ৫৫ 

সন্মাৰ সোমমবালাক্য স সৌমমৌ'লি 
স্তামিন্দুস্টন্দপবমুখীমববিন্দনেত্রীম | 

ধৈর্বঞ্চ তেন সুশুচে স্বযমীশ্ববেণ 

তোষৎ শ্বগাঙমনিনীচ সমন্তদানীম ॥ ৫৬ 

ফুল্লোৎপলাবলিমবেক্ষ্য শশাঙ্ষশ্মি 

স্তোমোপমা* ব্লমমবাপ শশাঙ্কমৌলিহ। 

আসীদ্দযালুববলা'বিবহাঁকুলে্ধু 

বোকেঘু কেবলবিবাপপবাঁষণেষু ॥ ৫৭ 

গঙ্গ। ন, চক্দ্রকিবণে। ন ভূজঙ্গষে। ন 

নীলোশুপল্ন, কমলন্ন বিলেপ-ন্ন | 

তাধুতপল্লবদলো মলয(নিলে। ন, 
গ্লানি" নিবাস, কিল তম্ত, হিমাবলি পঁ॥ ৫৮ 

কান্তীন্থিতো বিলসতি স্যযমে লোৌক- 

স্তব্বিপ্রযোগবিকলো! মলিনতবমেতি । 

পুঞ্ণাতি কাঁস্তিমতুলা”খলু শুক্ুপক্ষে 

ক্লাধত্যতীববহুলে কিল কৌমুদীশ ॥ ৫৯ 



অয দুশঃলগও । ১২৬ 

যোঁগেনিঘুক্ঞমপি চঞ্চলমন্ত চেতহ 
অদ্যঃ স্বশক্ষ্য পদভঃ স্বলিতং প্রপেদে | 

নো লেহেকধনম্ত মণি শক্তি বিধেষ লোহৎ 

শক্যৎ ব্ধাতৃন্িতবাভিমুখং কথপ্চিৎ, ॥ ৬০ 

চিন্তে লম্বাহিন্দুলভেপি আুকোমলখঙী 
সৈন্ণস্ বাছনয়না স্ফবিভিস্ম কাম 
নেত্রত্রঘাদপিপবাৎ পদবীৎ, প্রপন। 
সধলোচনৈহ শতগ্জখপৈবিব বীক্ষতেক্ম ॥ ৬৯ 

বৈবান্যদ্দেশ বিষষা প্রমদামদাষ 

দেবাদ্যহৃদ্বিসসিত। মনল? ক্মাষ 

কিৎকথ্যতে ওণধেনাৎ বিপবীত বীতি 
জাঁনাতিতাং পশ্রণষশ্ঞ দ্ধধিষস্তঞএব ॥ ৬২ 

একাপি দক্ষতনয। শশ্িলম্মন*5 সা 

সর্বধন্দুদিক্ষ নযনাতিবিতাৎ প্রপেদে। 

সৌঁহ্ত্যস্ত তাপতবলো হদযঞ্চ তানি” 

শুন্য বিভিন্নমিব তশ খল্যু মন্যতেস্ম ॥ ৬৩ 

বাত্রির্নিতাস্তমবল! বিবহ।কুল*ন!হৎ 
সাকহৎ ক্রমেন ববুবে মহতাত্রমেণ ॥ 

অর্ববস্তৃতাৎ প্রিফতমাৎ বিমলে হুদব্জে 

সাক্ষ[চ্চকা মনসান্ সমাহিতভন ॥ ৬৪ 

তধ চিস্তবাপি মনসি শ্থিৰতা শ্র্পে ৩1 

অলোক) বানবিধুমৌলিববালকেশীম্ ॥ 
সাক্ষাছ্বিলৌকন স্খাদধিবামবস্থ ২ 

স্থাণুজগাম মহতীমতিমানবম্ত।ম ॥ ৬৫ 
€২৯) 



১৬২ সতী-পরিধরহ। 

কামঃ কাযাকুলিত-হৃদযৈঃ সন্ভিরপুাল্লসপ্তি 
স্তৈ ন্ৈর্াবৈঃ পরমবিষসৈর্নির্ভৰং জীড়ভীব। 
যদ্ধিশ্লেষঃ ক্ষপমপি অনাথ লঙ্গ্যতে প্রাগসন্থ 
সঙ্হোপ্যাস্ত।ৎ সুখযতিতরাং সাধুতদ্বিগ্রলস্তঃ ॥ ৬৬ 

অথ কথমপি স্বস্থাবস্থ্োনিনায নিশীথিনীৎ 
সকল বশিনাং মৌলিঃ সাক্ষাৎ শশাঙ্কবিভূষণঃ। 

অপি বিচলিতস্তদগাসতীর্ধ্যং ন মুগ্চতি বাবিধিঃ 
গুকৃতি যহতাং যল্লোলত্বং তদন্য সমাহিতম্ ॥ ৬৭ 

ইতি সতী-পবিণযে মহাকাব্যে হববিপ্রলস্তোনাষ 
ভ্রযোদশঃসর্গঃ। 

এ 



চতুর্দশ :সগঃ ৷ 
ডিন হিযেরর 

অথ সৌমার্থমৌলেঃ সা শবদাৎ শতপীবরা ট 
বিপ্রলন্বেব সৌমেন কৃশতামানশে নিশ। ॥ ৯ 

নিভূতেপি নিশানাথে তথৈৰ কুমুদাবলী | 

তস্থো প্রফুল্লবিমলা, নিমিমীলতু কৌমুদ্রী ॥ ২ 

লক্ষ্য নক্ষত্রমালাপি ভ্রিযামা মানিমা যে । 

হিমাশ্রুলেশ।, বালেৰ প্রত্যগ্র প্রিষবিল্নবা ॥ ৩ 

স্তোক সম্ভাবিতা বান্রিঃ কামং কুমুদ বন্ধুন। । 

ম্লান! বভৃব, সাধ নামপ্রেমাপি শ্রিষঃ শ্রিঘঃ ॥ ৪ 

'অস্তর্নাডীষু নির্বিবিশ্য বিষযান্ বিগতক্লমাঃ | 
হ নবমিব প্রাপুঃ পরবাত্রে মনীবিণঃ ॥ ৫ 

নিত্যমেকবিধেষেব বিষষেষু নিবেশিতম্ ॥ 
চিত্তং হুর্বলতামেতি নচোচ্চাবচ বস্তযু ॥ ৬ 

উচ্চচাঁব মহ্ষাণাং সামাধ্যবননিই স্বনঃ। 

শুশ্রাষষেব সূর্ধ্যোহস্য স বুবোদযোম্মুখঃ ॥ ৭ 

উষ! তমাংসি নিদধে কাষ্ঠান্ু কুমুদেযুচ ॥ 
প্রসাদমপি লোকাঁন।ং মনংস্ু কমলেষুচ ॥ ৮ 
প্রাতঃ সবন মাঁজগ্ম,মুনিযোনয়কোবিদাঃ। 

বন্ধল প্রব রুক্ষমাসু শবস্তীযু শ্রচতাম্থিতাঃ ॥ ৯ 

কাকলীষু পতঙ্গানাং তে, লীন পুক্ষলধ্বনিম্। 

বিতেনুর্গীতমালানগ সদা ইব যোবিতাঁম্ 
॥ ১ 

আসীত্বাসারুণাঁপ্রাচী চিরেপোদষ মেষ্যতইঃ। 

ভ্াাবোঃ সা ভক্তিরচনাং নবামিব বিনির্মষে ॥ ১১ 



১৬৪ সতী-পরিখরম্ ! 

নবং বলং নবাস্ফ-সির্নহ। শোভা নখ ক্রমঃ 1 

উৎ্সাহোপি নবঃ, সর্ববং নবং নবদিনোদষে ॥ ১২ 
বিদূরতর ভাবক্ট বিগ্ষাছদঘোন্মুখঃ 
ভূমিরেখ! বিনিষ্ষাস্তো ভুষোশি দদুশে রবি ॥ ১৩ 

ভিত্বেব ভূমিষুদগচ্ছন্ সর্ববদৈক ব্যবস্থিতঃ । 
ব্যলোকিলেখকৈঃ সবিতা কামমত্যল্লবৃদ্ধিত্তিঃ ॥ ১৪ 
অরুণস্তমসাং বাশিং নিরাস সহসোদিতঃ | 

বিদ্যালবষদোন্মতং পারদৃশ্টেব পণ্ডিতঃ ॥ ১৫ 
বিদুরভাবাৎ, সবিত! বিরশ্মিত্বঘুপাগতই । 
বক্তোপ্যশুষ্ত শুবাসীলোকানাং বিমলপ্রভঃ ॥ ১৬ 

অরুণারুণ কাস্ত্যেব তর্জ্িত। কুষুদাবলী । 
নিমিমীলনয়াজ্জানালীনে কুমুদবাঙ্ধাবে ॥ ১৭ 

ভুশ্চরিত্রাহি রষণী ব্যসনে স মুপস্থিতে | 
দযিতং নুহ্ৃদং বেদ তাস্ু প্রেম, ন বিদ্যুতে ॥ ১৮ 

প্রসাদিতাঁপি বিরস ভর্তবর্বহুমতাপিচ 

নদীব যাতি বৈমুখ্যং তত্মাদদ্ধিরয়াদিব ॥ ১৯ 
প্রতীকারাক্ষমত প্রেক্ষ্য ছুঃখৎ কুসুদসম্ততেঃ ৷ 
ভূঙ্গাঃ গ্রতস্থিরে ধীরাঃ কিঞ্চিৎ কর্ত মনীশ্বরাঃ ॥ ২০ 

নুহৃদামাপদাং লোকোহৃদর্খালুঃ সঙ্গাকুলঃ । 
মন্যতে ছুর্নিঝাক়াণাং বরগ্চানবলোকনম্ ॥ ২১ 

স্তোঁক সত্বাস্ত সংত্যক্ত,ং নজাতু গ্রভবিষণধঃ। 
প্রেন্াহুক্যা মুগ্ধ হধূপা' গর্ভশবয্যাংপ্রপেদিরে ॥ ২২ 

হিতমপাহিতোদর্কং প্রেম মোহান্ধ চেতসাখ্। 
রণেষু রণধন্দীনাং নিপুণত্বমিবোতরমম্ ॥ ২৩ 



চতুর্িঃসর্গঃ ১৬৫ 

নিবাস বজলীবধ্ধাঃ পুষ্পোহুকব বদঈম্বরা€ 

তাবা ব্-শলাফাভিবিব শুরোষষীচিভিই 1 ২৪ 
মুক্তাগুপণবিস্তপ্ধানগি সুক্তানি বনধাজিভিঃ 1 

হিসান্যহিখিকোত কাস্তিলক আুন্দবকান্তিভিহ 7 ২৫ 
ইন্দ্রনীলস্থলেঘুস্তামণশেব ভূহিনাবলী । 
নব্তুর্বাদলে পন্নাবন্ধোৌ হিতবসংক্তী ॥ ২৬ 
উদযন্ সধিতান্সিদ্ধৈত কাব সান্্রমপগ্িনীগ । 
পবামষরশ বিধুধাৎ ঈবিত1” দখিতাসখঠ ॥ ২৭ 

সা সুখস্পর্শযুদিতা অরফু লমুখপক্ষজা 

নিঃসরন্মধূপশ্রেণিছলাত র্ূমমিবত্যিজত, ॥ ২৮ 

চঞ্চবীকীঃসধীযুস্তীং শতশঃ কলগুঞ্তিতাঃ । 
তম্তাঃ সমুদধাষাদণদানশগখিব পেদিবৈ ॥ ২৯ 
অথবা মধুশপোতৈন মধূপাই স্বধর্থতগ্পবাঃ | 

বহিঃপ্রকীশষাখাক্ু বরা সৌহৃদকঞ্চুকম 1 ৩০ 
আকম্পিততষা সাভু নিবাস্থ তানিবধর্চিষাম। 
ববেছুর্জাতিবন্ধ শাহ বহ্ছানর্িবাকবোঁ ॥ ৩১ 
নিশান ছাপে” গপাঁদেশ্ছিল্মসেন্টুৎ সম্াশ্রিতাঃ । 
মুদ্রিতামপিতীৎ হশ্মাদবস্তিপ্ন কথঞ্চন ॥ ৩২ 
প্রতাত্রোৎ্ফুল্লপঞ্মানাহ গবাগ সুবভিরকিও । 
লিচববে স তৃঘাবঃসম্ কৃত্তঞ্ঞইৰ ভাস্কর ॥ ৩৩ 
কবৈঃ সবোদসীবক্তঃ সমষেব সর্মাস্পুশন্ | 
উক্চে প্রকাশযাগাস,পত্যাবিব জ্ছুদছ্িণত ॥ ৩৪ 

ছবন্বাঁনি চত্রবাকীনিণং যোঁজযাঁমীস ভাক্কধঃ | 

জানাঁতিহি বিশৈষেণ সুবহা বিবহব্যথাঁম ॥ ৩৫ 



১৬৬ সতী-পরিব্য় 

অন্ধকাঁব!ঃ সমুদিতে শুবে সঞ্াজিদক্যবঃ 7 

বন্ধে দযাইব পুনর্দরীমেৰ প্রপেদিবে ॥ ৩৬ 
আলোহিতমিবালোক্য শৃবং ভয়নিমীলিতে। | 
নুনমননিশ্চ সোমশ্চ বোচিঃ প্রত্যর্পণোস্মুখো। ॥ ৩৭ 
কামং জডময়ন্তেন্দোঃ প্রভবাতর্জিতস্ত সঃ । 
কেবলং লাঞ্চনং সুর্ধ্যো নতেজঃ পর্যযশেষ যু ॥ ৩৮ 

দহনোনাতিনিস্তেজাঃ সন্দধে পদ্মবন্ধুনা। 
সর্বথাহি সমুচ্ছেদোছুক্ষবঃ সাবশালিনাম্ ॥ ৩৯ 

অভিস্য়, স তৌ, পশ্চাৎ প্রসাদযগযদ্রবিঃ 1 
সংবন্তোহপৈতি মহতাঁৎ প্রশমাহ পরতেজসাম্ ॥ ৪ 
নবোদষন্ত তস্তোচঃ প্রতা”পাভূবি পপ্রথে ৷ 
বাদগুণ্য পরিশুদ্ধন্ত পার্ধিবন্তেব সর্ববতঃ ॥ ৪১ 
বিনেতাছুষ্টসত্বানাং সতাঁঞ্চ পরিবক্ষিতা | 
সআ্াডিববে ভাস্বান্ পাদেনাক্রম্য ভূত্তৃতঃ ॥ ৪২ 

অথ পূর্ববকথা ধ্যান ত্রপামুকুলিতাত্বনা | 
হবো বিবহসন্তপ্তঃ সম্মার পবমেতিনঃ ॥ ৪৩ 

বালেন্দুমৌলিনাধ্যাঁতো যুমুদে কমলাসনঃ | 
মদমাবগতোদস্তোধ্নুমিমানঃ প্রযোজনম্ ॥ ৪৪ 

অথ্প্রমোদ পুলকশ্চতুর্ববদন পঙ্ষজঃ ৷ 

প্রতদ্ছে হিমবঞ্ প্রস্থৎ সাবিত্র্যা ভ্রস্তনেত্রয! ॥ 8৫ 
দুবাঁদৈগবিকরোচির্ভিঃ প্রভাতিশ্চ বিবন্যতঃ । 
ছুরিতাঁং গিবিবাজিস্তয শোভাং প্রেক্ষ্য ননন্দ সঃ 7 ৪. 
মহানীলাদিমনিভিঃ প্রস্ফ রন্তিঃ সমস্ততং | 
নযনানন্দসন্দোহীং কল্পিতাষিব শিল্পিতিঃ ॥ ৪৭ 



চত্ুরশঃসর্2॥ ১৬৭ 

বক্তনীলাদিভিঃ পদ্মৈং পগ্মবাঁগাদিবিভ্রীমহ 
অলক্ষ্য সন্ধি ভেদঃদ্যৈবপুর্ববামিব সর্বতঃ ॥ ৪৮ 

বিশেষকম্ ॥ 

পরাগ মিশ্র ভূহিনত কম্পিতলিকমঞ্জুল" ॥ 
আচবাম মকও্পত্ত্যঃ শ্রমৰাবিলবং বিধেহ ॥ ৪৯ 

বথাঙ্গমন্দ্রধ্বনিভিঃ কিঞ্চিতুহুস্ুক বহিণষ 1 

গিবীশবিপিনং প্রাপ পবমেডী শ্রিষাসখঃ ॥ ৫০ 
স্তন্দনাদবতীর্ণহ সন্গদূরে হবগোৌববাৎ 1 
তদা শ্রমপদং প্রাপদ্ধিবিবিশ্রন্ধঃ হিংঅ্রকম ॥ ৫১ 

ততো দদর্শ নিহুম্পং প্রতিমা! ভাস্কবপ্রভম | 

অভিষন্গ জডৎ কিঞ্িও প্রজাগব কৃং হবম্ ॥ ৫২. 
কেনাপি তমসা! জ্যোতিস্তম পাবে ব্যবস্থিতম। 

'অলক্ষ্যেন বলাদ্ৰ্যাণ্তৎ ভল্মনেব বিভাবন্সম্ ॥ ৫৩ 

স্ষ-বছুচ্চাৰ চক্চাগণেন পবিবেন্তিতম্ 
স্বপ্রভা পবিণামেন ভানুৎ পবিধিন। যথ। ॥ ৫৪ 

তীব্রসন্তাপ সম্ভপ্ত শ্লানেন্দ্রশকলাঞ্চিতম | 
নেম্পন্দকরণেনারান্নন্দিন। প্রত্যুপশ্থিতম্ ॥ ৫৫ 

বিশেষকষ্। 

ভথোপকণ্টমাসাদ্য শুশিনৎ কমলাসনঃ ৷ 
আ'পুচ্ছতমিম ৎ বাচমাদদে, স, বিদান্ববঃ ॥ ৫৬ 
ক্বণীযং নপশ্যামি কুন পবমাত্মনঃ | 
তদাচক্ষ বিবপাক্ষ। স্ঘতোন্মি কিমহংত্যা । ৫€৭ 

ত্বং য কর্ত,ংনশরো ঘি ্যাস্যস্তৎ, কর্তৃমীশ্বৰ” | 
বজস্তয কুষ্ঠতা বন শবণাস্তত্র ক! কথা ॥ ৫৮ 



5৬৮ সভী-পর্দিধ্ৰ্। 

নচেৎ গুযোজ্গনৎ কিঞ্িক্ কিমাত্মপরিচিস্তমৎ | 
উপ্বারতো'দি তগবনযদ্বশুলভ্ভাদলি ॥ ৫৯ 
অথব। লঘ্বু পর্ঘযাগ্তং সাধন লঘুকম্দ্রণে ॥ 

নহি দীপন্দপ্ধী লোকে চামীকর বিনিম্মিত্ত। ॥ ৬০ 

বন্দ যৎ ক্িক্করাপা তন্নকর্তব্যং ম্মহাক্সনাঘ্ ? 

ন সেনাপতি-সাধ্যের৫ধে রাজাব্যণপার স্ৃচ্ছতি ॥ ৬১ 

তদ্দাদিশ, মেশান । যদ্বিষিৎ সিতমস্তি তে ; 

নিদেশ্টতাছি সুহৃদাং স্বপ্রেনা সার্ববাভো মুখী ॥ ৬২ 
কবেরাদ্যস্য বচনহং নিশক্য বিষমেক্ষণঃ । 

প্রত্যুবাচ স্মিতম্বুৎশ্চভুঙ্ছুখমুপস্থিত্তম্ ॥ ৬৩ 

মহেশ্বরেণ তেনঃপি ঘন্ত্েন সম্ুদীন্লিতা | 
ভারতী চরিতা্থস্থাৎ পবিত্রত্বমিবঃনশে ॥ ৬৪ 
বররন? বিশ্বার্ধতঃ প্রম্বা পুরা যৎ, প্রীর্থিতহ ত্বঘ। | 

তৎস্বার্থমিব খ্বেভাতি সাম্প্রতং গতচছেতঙ্ঃ ॥ ৬৫ 

তপোমহ প্রপস্বন্বসীৎ লতী নিষমিতাসতী ৷ 
বল্পবীব শঘীব্ক্ষষেতদ্বিদ্গিতযেবতে ॥ ৬৬ 
অনন্য সাধারপথ। ভক্ত্য। প্রীণিত ইত্যহুম্। 
অদর্শষ ষখাস্ত্রানৎ তদধীনাহি মদ্বিধাও ॥ ৬৭ 
ততঃ স্ুরভিনিঃ শ্বাসা সুরভো। পরিমু্্তি । 
মামেব লা পতিং বৰ্রে তপসামিব নিজ্রযম্॥ ৬৮ 

মদনস্ত্ তদ। তীব্রেরিব্যাধ দমে শরৈহ 
নাব।রষ মং তন, মোছেনেব সমধরূতত ॥ ৬৯ 

পথষোেবিষলষেনেব ছিমেনেব সরোৌ রুহ । 
তেন লন্ধাবকাশেন মনোমে জানি মানশে ॥ ৭০ 



চতুর্দ্শঃস্গহ । ১৬৯ 

ববদানাদনুপদৎ বিনআ! কক্ণাকৃতিঃ | 

কথঞ্চিদগ তবত্যা সীসতী, পববতীহি পা ॥ ৭১ 
মনস্তদাপ্রভত্যেব সমাধিপবিমস্থবম | 

আকুষ্যতে মমাত্যর্থৎ তৎ্ন্মিতহ্বর্ণবস্মিভিঃ ॥ ৭২ 

নবেব চপল কাচ্চ্চপলাযত লোচনা । 

সৈবাবলোক্যতে ভ্রহ্ধন ? নির্বযাপাবেণ চক্ষুষ! ॥ ৭৩ 

মামাপ্যবং ক্ষিণোন্যেষ পুষ্পেঘুর্বত শাশ্বতীম্। 
ভিনভি খলু মধ্যাদাং ক্ষুদ্রেঃ সম্ভিকপেক্ষিতহ ॥ ৭৪ 

সত্বং যত্তম্ব নিষতো। যথা দক্গঃ প্রজাপতিঃ ॥ 

অচিবেণৈৰ তাৎ মস্থৎ দদ।তি কচিবাননাস্ ॥ ৭৫ 

যথা তদ্ধিপ্রষৌগেন হদয* মে ন দীর্ধযতে ॥ 

ব্রহ্ষন্। তথা বিধেহি তব কিমন্যদভিধীযাতি ॥ ৭৬ 
শরদেব সমাক্রান্তৎ বুধানামপি বাধয! ॥ 

মনঃ পঙ্ক বদত্যন্তৎ দীর্যযতে হি বিযোশিনা'ম ॥ ৭৭ 

এবযুক্তবত্তই পত্ব) পশ্ঠতঃ সহিতৎ বিধিস্। 

অতীব ন্ুতবাৎ সত্যাবিবহস্তস্ত পপ্রথে ॥ ৭৮ 

তখাবলোক্য বদনং বিখাভবিধুনাগ্চনহ | 

ছুফ্ণীৎ বৃব, ভ্রপষাবাগিবাস্ত তিবোদধে ॥ ৭৯ 
বাসনা শতবর্ধাণামকন্মাদপি সিধ্যতি । 

লোকবাদমিমহ বেধাস্তদা সত/২ ব্যবুধ্যত ॥ ৮০ 

লমু্ত্ুকমথলোক্য বিকলঞ্চ ভ্রিলোচনম । 

অবদছদতামগ্রে) মুদিতঃ পদ্মসম্ভব্$ ॥ ৮১ 

ববদোনসি বিবপীক্ষা দক্ষপুত্র্যা। যদি প্রভো!। 
নজাতু গহিতৎ কিঞ্চিৎ প্রভু তাভ্যর্িতংহি তৎ ॥ ৮২. 

(২২) 



১০০ দ্জী-গরিণয়স্ 

ধর্মরক্ষৈব লোকানাং ব্ৰশরীরপ্রযোজনয্। 
অন্মাকৎ যদি, দেবেশ ! তদী শছুডিতং মন কিঘ্ ॥ ৮৩ 
প্রাণিকম্মানুরোন্বেন ভূঞ্জানেোপি ভবদ্িধঃ 
অপর্াগতষ্া তৈনোঁ বিথিধৈরপি বধ্যতে ॥ ৮৪ 
জবাকুন্মরাগেন রক্তোপি স্ষটিকোপলইঃ । 
স্বচ্ছান্বং নির্ীলতধ ন বুঞ্চতি কখঞ্চন ॥ ৮৫ 
আত্মাছি ভোগনির্ঘুক্তোবিশ্মলঃ স্ষটিকোপমঃ 
শবীরট্ৈষ স পরং, হীযতে তস্ক তে নকিম্॥ ৮৬ 
মিথ্যাপ্রকলিতৈর্োগৈর্নকি্চি পবমাগ্নি 1 
বিকপৈরিব ছুর্লক্ষ্যে রজতে পাঁবমার্থিকে ॥ ৮৭ 

কম্পিতেষ্বপি ভিঙ্গেঘু প্রতিবিদ্বেহু বীচিভিঃ ॥ 
বিশ্বভৃতো! নিশ্্রকম্পত সুমেরুবিব ভাক্কবঃ ॥ ৮৮ 
ন পাঁবমার্থিকো ভোগে নির্মলম্তান্মবন্্রনঃ | 
উপাধিভি ধিশুদ্ধন্ত স্ফটিকম্তেব বক্তিম! ॥ ৭৯ 
ভূক্জাঁপি বিবিধান্ ভোখান্ মনন্থী যোগমন্থতে | 
আশাপাশশতগ্রালাদিতরম্থ্ নমুচ্যতে ॥ ৯০ 

ভোগাছ্পাবতঃ লাক্ষভুষ্পরম্পরিচিন্তযন্ ? 

নজাঁড়ু পদম্ত্যু চ্চৈম্তদ।সাঁদষতি শ্বযম্ ॥ ৯১ 
মিথ্যা্ভানৰতামেব ভোঁগঃ খলু ভযাবহঃ । 

অকাঁরণস্ত যগ্কার্যমাভাসস্তন্ন সংশযহ ॥ ৯২. 

স্ুলপুক্ষলভো গাৎশ্চ বিশ্বস্তযজতি কশ্চন | 

তৈজসন্ত ন সুন্দনাং স্তাঁন্ কশিচহ প্রত্যুত কাঙক্তি ॥ ৯৫ 
এবমাত্মববিদঃ সর্নবে বদন্তি পরমর্ষয়ঃ | 

তদবেদনমুড়াণাং নরাণামত্র কা কথা ॥ ৯৪ 



চতুছশতলগর্কি ১৭ 

কা ত্রীভ ? বশিনা্াদ্য$ তবদাবপবিগ্রহে । 
নজাতু মহতাৎ লজ্জা কর্তব্যপবিরোধিন্দী ॥ ৯৫ 
নাক্সার্থং কিন্তবিস্থার্ঘস্তদিদং নাত্রপহশধ' ৯ 
পবস্ানন্দকপাপািক্দিঘার্থেবু কা কথ ॥ ৯৬ 
ভবস্তঃ খলু বম্যাপাফজাবাপাং প্রদর্শকাঃ | 

পুক্ষনপ্রতিবিদ্ধান্গামাদর্শইক নিস্দল।হ ॥ ৯৭ 
মাতাবৎ ্রপস্বাত্বীনৎ শুদ্ধৎ মণিষিবাথিলৈহ 1 

দোষৈবস্পৃষ্টমত্যন্তমমুলপবিকক্ষিতৈঃ ॥ ৯৮ 
তদেষ দক্ষনিশষত পমিষ্যামি মহেস্বর 1 

মঙ্গলাষ ভ্রিলেকানাৎ সভ্যাশ্চ কশসিন্বষে 1 ৯৯ 

তৃভ্যং ত্বদেকলভ্যা” ত্বাঁং স্বয়াহেক স দাস্জতি | 
₹স্কতায তবির্তোক্তে, বজমানইবাহুতিষ্॥ ১*৯ 

ব্যাপাবমহমপ্যক্ঠ প্রতিপশ্স্তে প্রশিদ্ধকে। 
বিততশ্ঠাঁধববন্তেষ পুর ধা বিধিত্পৰহ ॥ ১০১ 
বিবাহযজ্জে দিষতমবেহি খন্দু দীক্ষিত । 
ত্বমাস্মান, মনাদিতেঠনমুচ্ছ জ্যভমাপ্রভা ॥ ১০ ২ 
ইতি নবশশিমৌলিং বাগ্ভিবাশ্বাস্তয দৃপ্তং 

সগদিদধিতযাতসী দক্ষধাঁষ শ্প্পেদে ] 
অপধনমিব লোকং লোককন্ধু দরধালু- 
উবিণনিলবধুচ্চৈগীত কীর্তি আগশেন ॥ ১০৩ 
সচ, পবিণষ চিস্তা আন বক্ত,২, স্ুতাষাঃ 
সমধিগত সমস্ত প্রস্থতোদস্ত দীনঃ | 
তদনুগুপচিকীর্ষ,ঃ প্রাপ চৈনৎ বিধাঁত। 
ভবতিহি মহতাং নে। কামনা ক্রেশমুশা ॥ ১০৪ 



১৭২ সতী-পরিধ্রম্ ! 

তরুরিব পরিতণ্ডে। বারিবাহৈস্তপাস্তে 

নরইব মরুডূমৌ সম্পততিস্তযারৈঃ। 
অস্মতসমবচোভিঃ পন্মযোনেরন্নিবিজঃ 
সরস-রুচির-কাস্তিস্তত্ক্ষণং স প্রপেদে ॥ ১০৫ 

অনধিগতকলঙ্কামিন্ুলেখামিবৈকাং 

সপদি সনিজপুন্রীং দাড়ুকামঃ শিবাঁষ। 
জলনিধিরিব লক্ষীৎ পুণুর কাঁক্ষনান্ষে 

শ্রবিততগুরুধান্দে প্রাপছুছৈঃ প্রমোদম্ ॥ ১০৬ 

অভিলসিতমধৈবং পদ্মযোনিস্ত লব্ধ! 
পরিণযতিথিমারাচ্চাবধার্ধ্য প্রশভ্তাম্। 
হরমম্থতসমানৈর্নন্দযিত্বাচ বাঁক্যেঃ 
স্বলঘুনিলযমাগাদ্বেগনিষম্পকেতুঃ ॥ ১০৭ 
পশ্ুপতিরপি নিত্যস্তাস্তিথিংপ্রার্থযমানাঁং 

কথমপি গমবিত্বা দীর্ঘবান্ত্রীশ্চতত্রঃ | 
মুদমগমদনল্লাং)_প্রাপ্য নারী সসার- 
মপি তটমিব বেগাঙ্গিম্নগা সংভিনতি ॥ ১০৮ 

ইতি সতী-পরিণষে মহাকাব্য হরসমাশ্বীসনো! নাম 
চতুর্দশঃসর্গঃ | 
০৫০)০- 



পঞ্চদশঃসর্গঃ। 
স্পা পটে 

অথানুকুলেহহনি শুক্লপক্ষে 
বিলক্ষ্যমানামল লোকলক্ষীঃ ৷ 
দাক্ষাযণী বন্তবিবাহদীক্ষা 
মহৌৎুসব £ সাবষবো বব ॥ ১ 

মহানুভাবাদ্বিবণস্য পুত্র্যাঃ 

পত়্যুঃ পুৰী কৃত্রিম কাক কতৈ)2 1 
নৈসর্ণিকোচ্চাবচবস্তজাতৈঃ 

সমপ্পিতপ্রীর্জগতীব বেজে ॥ ২ 
প্রবালপুষ্পাবিরল প্রচাবৈঃ 
বর্ষে কপাস্তদ্বষদ'প্যমানৈঃ | 
নক্ষত্ররন্দৈঃ শবদীৰ চাঁক 

শছাযাপথো, বাজপথো বরাজ ॥ ৩ 

স,তোবণে কাঞ্চনবত্বভানং 

নিবেশযামাস লসৎপতাকয! 
ধ্বজব্রজং মঞ্জুলপবিজাত 

পুষ্পঅ্জং শিল্লিভির প্রমতৈঃ ॥ ৪ 
সচন্দনৈর্মন্দিবমধ্যমার্গো 

বসৈর্নিবিক্তঃ সুতবাহ সুগন্ধি । 
নিবাতন্কষিষ্প ইব প্রবাহঃ 

স্ববাপগাযাঃ লপরা'গ আসৎ ॥ ৫ 



১৭৪৪ সভী-পরিণসস্্ । 

শুভ্রোভ্রসহ ঘোহকণবিছুততে ক 

ছাষাপথ্ভারকত্াশিনেক 

কোকব্রজেলেছ সর্দি শ্রাবাহো 

বালার্ক ভাসেৰ সিতোপলাজ্দিই ॥ ৬ 

শোণাম্ুজেনে হ্রদ, প্রতণ্ত- 

হেন্সেব শুজ্রোজ্বলরত্বরাজিঃ ॥ 

ভূযোবিভাতিম্ত্র সরাজসাঞ্গহ 

কল্দ্রুমাণাৎ কুস্তমোচ্চবষেল ॥ ৭ 

হুগ্াকষ্্। 

€সীধাকলী সাধু স্দাধাবদাতা। 
বিলম্ছি সম্মঙ্গলপুষ্পেষালা 1 

শবশ্ত্রিযামা স্ফ,বদিন্দুবিস্যা 
নক্ষত্রবাজীব বিবাজতেল্ ॥ ৮ 

সৌধাবলী সা দ্বিচলত্পতাকা 

খুভ্রান্রমাল। চল চঞ্চলেৰ | 

অধিত্যকেকোগসতধাত্বাগা 
নগাধিবাজন্ত ভ্ুশতৎ কবজ ॥ ৯ 

াসাদসালাস্ছু ব্হুবর্ণ কুম্ভ 

সম্ভাবিতাং শিক্গিভিবগ্ধভাগে | 

প্রলেফটশৈলে হবিতরল বিল্যৎ 

বিডন্যষামাস্কদারন্ভাসও 18 ১৭ 

স্বচ্ছোরুভিভিথপি আুন্দবীপহ 

শ্রমোদনৃত্য ভিনবক্রিষাণান্ ॥ 
বিলক্ষ্যষানশ্রাতিমা সুতুর্তীৎ 
স্ক.বুপ্রভা ভক্তিবিবাবভাতস ॥ ৯১ 



প্স্কনক্পরসগ্ি ও ১৭৫ 

সুগদ্ধিকলাগুঞ্ম্ষোনিবন্যাঃ 

পুবোহস্তবালে কিল শোিববউর্র । 
নিম্পাদিতে। স্বাতবশাদ্বিলোলং 

ধপং পতাকাকুলস্ুৎসলর্প ॥ ১২ 
সান্দাবপুষ্পাদিকগন্ষমিত্ো 
ধুপই সকামৎ সুহভিিভিন্নঃ | 
আচান্ত দিউ.নাগম দৈর্মকণন্জি 
শাবীবুখামোদভবহ ন সেহে ॥ ১৩ 
তস্ত।১ পুবঃ সান্দরমদাঁধিদেবী 

সাক্ষ।দভিব্যক্তিমিব প্রপেদে ৷ 

বিনাপি ষত্বেন মনোহভি বাম! 
বস্ভুব ভিন্সৈব সমষ্ভিশোভা ॥ ১৪ 
পুবোপিশল্যোপবানাস্তবালে 

প্রবালপুষ্পাবলিব।বিবাসীৎ 
পর্যয(যসেবাস্বতবোপি শক্ষে 

সান্দ্র প্রমোদাবিজন্ছ স্তদ্দানীম ॥ ১৫ 

নকেবলহ পৌবসখন্ত তস্য 
সতীবিবাহেধদিতভূধ্য মিশ্রঃ । 
প্রত্যেকপোৌবাধিক্কতেম্বু চাসী 
ম্মছেণৎসবঃ স ঘক্কভক্তিষণ্ুস্ভু ॥ ১৬ 

হিমাশুক্চ্চৈবিব কৈববানি 

বাজ। খতৃণামিব কাঁননানি । 
সচোৎুসবঃ পৌব্মনাংসি চক্রে 
প্রত্যেকমাহলাদবশহবদানি ॥ ১৭ 



১৭৬ সতী-পরিণয়হ্। 

বালোবিবস্বানিৰ পক্মপডভ্তিং 
হিমাত্যষে! জ্যাতিরিৰ প্ররুন্তঃ & 

সচ প্রমোঁদঃ সবিশেষলক্ষনীৎ 
প্রত্যেক পৌবাননমানিনাষ ॥ ১৮ 
শজ্ঘস্ব নৈর্যঙ্গ লতূর্ধ্য ঘোষো 
নসোড় সামধ্বনিরুম্মুযুচ্্ছ । 
প্রজাইব প্রস্ততবিস্ত রার্থৎ 
স, নোদযামাঁস বিনোদমগ্রাঃ ॥ ১৯ 

পরাদ্ধ্যনেপখ্যপবৈশ্চপ পৌরৈঃ 
পুবৎ সমস্ত পবিগাহমালম্ । 
রেজে যথোশ্রিপ্রচুরং পযোঁধেঃ 

সরহ্রযাদোগণপুর্ণমন্ডঃ 1 ২০ 
চৈত্যস্তকঃ পৌবপুরন্থি,বর্গৈঃ 
সিন্দুরকল্পভ্রুমপুষস্পর্ীন্দৈহ ! 

"চার ইত্যাদর পৃর্ববৰমেৰ 
প্রত্যেকশোহুলস্কি,ষতে স্তা সর্ববঃ ॥ ২১ 
তৈ্তৈর্যথাস্থাননিবেশবদ্চিয ঃ 
প্রান্তে স্থিতভিশ্চ ততঃ সতভাঁভিহ । 

রবাজ সাক্ষাৎ স্ুরন্গুন্দবীভিই 
প্রবালপুস্পেবিব পারিজীতিঃ ॥ ২২ 

ক্রমেণ চারৈ বিরণস্ত পুত্রী 
পুবন্ষি.বর্গম্পুরমানিনাষ। 

বিবস্বদ অৈর্বহুলাবসানে 
শশাক্ষ-লেখেক কলাকদন্বম্ ॥ ২৩ 



গাঞ্চদস্ই অর্শ । ৮৬ 

শ্রত্যেকশহ প্রাপ্ডপুবন্তম্কুচ্চে 
কদাববুক্ড পবমাদবেণ । 

বিনির্কিবিশেষ গ্রতিপতি পুর্ব 
প্রত্য গ্রহীন্দগ্রসবী শ্রমুতিক্॥ ২৪ 
লা ব্ধেষিতাং রাজিরথ প্রসূত্য! 
শ্রত্যুদগত ভাস্বছুদববেশ। । 

স্ব প্রভা সৎসর্বিতা ববাঁজ 

বত্বাকবন্যেশ্মিপহম্পবেব ॥ ২৫ 

যব সা চাকবিলাসশীলা 

বিলানসিনীনাং কমনীযমালা 1 

'ভত্তৈষ লক্ষী” স্ততবাৎ চকাশে 
নাক্কত্রঃ সত;1মন্পি ভক্তিপউব্ক্তী ॥ ২৬ 
মক্সীচ সা ভক্তিবত্তীব তাভি 
বিঁলক্ষ্যমাণাভবণ প্রভাভিঃ ॥ 

গাভন্ডিভিহ প্রাাতবিবোষ্খবাশ্ 
স্তাবাধলি সর্জিত চাককা্তিহ ॥ ২৭ 

দ্ধচিচ্চ দেশে স্কটিকোপলাছেত 

ষাবিদগণঃ স্বগ্রাতিমাঁচ্ছিলেন ? 

অনন্য সাধাবণচাকলক্ষবীহ 

স্ুহুর্ততক্তিৎ বচযাঞ্চকাব ॥ ২৮” 
শুস্পাসবামো দমুখান্ধুজাভি £ 

পুবং পুবন্ধী্ভিবথাবক'শ ব | 
হালাতপো(ভিল্সবোজিনীভিঃ 

সবো ঘথ!, চাকতবং ববাজ ॥ ২৯ 

€২৩) 



স্পা সভী-পরিশরন্থ 

বিলাসিনীভিঃ কলনৃপুক্পলাভি- 
স্তাভিঃ সতী সম্ম বিভাভিশোিম্ । 
ততঃ প্রপেদে গ্বৃতপু্পিকাভি- 

ব্যোহপ্রভিনর্জমিবামন্ীভিহ 8 ৩০ 

বীণেব সাক্ষী দপরাক্ষমাগা- 

তৃস্তা!হ প্রপামাঞ্জলষজ্ত তাঁভিহ | 

স্পেহাতিরেকাবিলমানস'ভি- 

র্ন সেহিরে লোলবিলেচিন্াভিঃ ॥ ৩১ 

ল্েহৈরুদাঁরৈঃ কিলক্ণাচিদেত1ৎ. 
বিলভ্ভমানামবলা চুচুন্ব । 
মুখম্তদীষন্ত তদেদ্দুবিদ্বং 
লগ্নারবিন্দৎ পৰ্িস্ভষ তস্ছৌ ॥ ৩২ 

অন্য চ, নীলোৎ্পললোচনাষা- 

স্পাবিশেষোদযশ্পোভমানম্ ॥ 
বামা সলীলৎ চিবুকেহঙ্কুলীভয1ং 
মুখ বিধ্বত্যোনমধাম্বভূব ॥ ৩৩ 

কর্ণ স্তবিআশস্তবিলোচনাভ্য- 

স্পরণচ তন্যা12 পর্িমন্ছরীভ্যাম্। 

চিরৎ পিবস্তী বঙ্গনারবিন্দং 

সীমস্তিনী নৈব জগাম তৃপ্তিম্ ॥ ৩৪ 

উপক্রমঞ্চ ্রুরন্ুক্রমক্ভাঃ 
কর্তব্যমিত্যে শুভে মুহুর্তে ॥ 

নিসর্গশোভাপুনরুত্তকল্লুৎ 
যথাবদস্তাঃ প্রতিকন্্ম কৃত ম্॥ ৩৩ 



পঞ্চদস্গই সম্পহি ১০ 

অথধ্বনো। খুচ্ছণতি সুষ্পরীশাহ 
চলাবতৎসৈহ কুতসম্্রমাশায্ 1 
কিঞ্চিশকপ্পোলেখখভিতাঁহুতাঁনাঁৎ 

তুর্ধ্যস্বনৈ মাঁক্গলিকে প্রশস্তে ॥ ৩৬ 
তং বেদিকাং নিক্ছা বনঙ্গভ'ক্তিৎ 

নার্য্যো বিচিনভ্রাসনসঙ্গিষগ্রাষ্ ! 
প্রদেশভেদশ্থিতাবাধশত্তি 

মন্যাদৃশীৎ নাভ্যইব প্রতিষ্ঠাম্ 7 ৩৭ 
যুখ্মাফম্। 

ুঙ্বীব্দিতৈলামলকাঁদি, তন্তা! 
নিসর্গসদগন্ধজিতৎ, ন লেভে। 

নিজৎ, যথা চন্দন, মিষ্উগঙ্কং 
কাস্ড,বিকাস্থানস্থগাঙ্গনাযাঃ ॥ ৩৮ 

সা, লোএকক্ষাদিবিলিগুগাত্রী 
তৃষাবলেশৈর্দিবশাদিভাশে ॥ 

স্তেকাবিলা, বালম্বগাবলোকা! 

স্বভাঁবশোভেব বন্ডে' নতক্ঃ & ৩৯ 

স্থানাস্তবস্তাভিবিষং প্রনিচ্যে 

স্কবৎুপ্রভা লোঞপপাবগর্পৌবী ॥ 
নিসর্গ সিদ্ধাভিবিবাভি বা! 
সুধাংশুবেখ। নিষ্ষাবলীভিত ॥ ৪০ 

তত্রোভিষেকেক্সচিতচাঁকবস্ত্র! 

মিতস্ততঃ কাঞ্নকুম্তবাঁশে । 

সংস্াপষাশাস্ুবিমাৎ বফশ্যো 
বঙ্গাসনে রম হীমিব্চ্েঃ ॥ ৪১ 



৮ সতী-পরিশরহ্থ ? 

তাৎ মঙ্গলজুব্যমইন্ত পক্ষোভি- 
রার্ধযঃ সতুর্যঃখবদিমন্ত্যসিঞ্চন্ ॥ 
দিও নাগ ভিআন্থুজরেপুমি শ্ৈঃ 
পুলোমপুত্রীমিব দেবকম্তা ॥ ৪২. 
জ্রীরাজিরাবর্জিতহেমকুস্ভা 
স্করৎপ্রভালস্করণা রবাজ । 

উপাক্তপী তো জ্দ্রলমেঘমালা 
সেজ্দাযুধা লক্ষ্যশতহ্রদেব ॥ ৪৩ 

ভুষারিণী স্যামতৃণস্থলীব 
জেরা লোভর। দৌরিব, ফাঁমিনীব, 1 
ইন্দীবরালি২ সলিলাগ্রুতেবৰ 
যমস্বস! গুস্ষউকৈরবেব ॥ ৪৪ 
অত্যল্সবেগালজলপ্রবাহা। 

হুর্ববামযী-ভুমির্িবাবলোক্যা। ৷ 

বিষ্ঠোবিব শ্যামশরীবয্ি- 
রুছেলছুগ্ধোদজলাভিবিক্ত! ॥ ৪৫ 

চল্ছলাকেব পযোদমণল। 

মুক্তামযীবিস্ধ্যতটস্ফলীব ৷ 
বাল! প্রভিঙ্গাঞ্জনমঞ্জলাভা | 

গাত্রে পতদগাঙ্গজলা ররাজ ॥ ৪৬ 

বিশেষকষ্ । 

আশ্যানপস্ক! শরদীব স্ক্ধে- 

বৈরছুর্ষত মালেব লৈর্বিসুক্তা | 
কাদশ্বিনী ভ্যক্তজলেব রেজে 
সা শুক্বস্ত্রেণ হ্ৃতাঙ্গতোঘা ॥ ৪৭ 



প্খস্দশঃ সর্গই ১৮৯ 

ভুর্ববাস্ছলী লক্ষিতদৈকতেৰ 
কলিন্দকন্যেব সরাজহুৎসা । 

বভো সফেণেব পষোধিবেলা 

বালা ছুকুলঘ্ববযমাঁদধান! ॥ ৪৮ 

ধুপেষঞ্নে যুক্তশিকরোরুহা! সা 
মুখেন বেজে প্রতথ্থুলোচনেন । 
সম্দ্যত! দ্যৌস্থগিলখঞ্ছনেন 
পশ্চাদবস্থাপিতকালিকেব ॥ ৪৯ 

অৃমুক্তমুভ্তাঁফল ভক্তিযুক্তং 

স্থানখস্তর বেদিবি্তা'নবস্তম্ ৷ 

মহাহরত্বাসনমানতাঙ্গীৎ 
নিন্যুর্মনিস্তস্তমষৎ রমণ্যঃ ॥ ৫০ 
তত্রানুরূপৈহ শতপত্রনেজ্রা- 

মুচ্চাবচৈরাভরণৈ অর্তাঙ্জীম্ । 
এনামলঞ্চভ্রুররালকেশ্ঠে- 

বিশেষনেপখ্যবিধানদক্ষাং ॥ ৫১ 

কণচিচ্চ তশ্তাঃ কচপীশম্মুচ্চৈ- 
আনোজ্ঞবন্ধং মধুরৎ ববন্ধ 
সাপি প্রসিদ্ধালকশোভিবক্ত। 
বন্ধে নতজ্ঞঃ সবিশেষমেব ॥ ৫২. 
মধুকপুস্পৈরপি নদ্ধকেশ। 
সন্মঙ্গলৈ দেঁশিরিব কৃত্তিকীভিং ৷ 
সহ্ক্রপত্রৈহ শতপাত্রনেত্ 
পাগুপ্রভৈঃ সা বস্কুনেব রেজে ॥ ৫৩ 



১ সতী-পিশয়ন্থ । 

সুস্থলমুত্তীকলতভা রহ? 

পুপৌোষ লক্ষ্ষীৎ হমলাযতাক্ষী 

নিবাতনীলাম্কুজর1শিরম্য। 
সিতাব্জরাজি দ্বিতষেক সিক্ধুঃ 1 ৫৪ 
ধন্মিন্থবিন্যক্ত প্রকুল্পুষ্পা 
সাহলঙ্কত। কল্পিতদস্তব্পত্রৈ! 

বালেন্দুসন্ধুক্ষিতকাস্ভিরীসীহু 
মঙ্গল দেরীরিৰ চারুতায়! ॥ ৫€& 
'অলক্রাগেণ নিসর্গরক্গ- 

বাঁরঞজিতে তচ্চরণেখ কষাঁচিৎ, | 

অত্যন্তসারূপ্যতযা তুঃ সাহস্কৃৎ, 

গ9পদে পদে বঞ্চিতচিত্ব্বৃন্তভিঃ ॥ ৫৬ 

কালাঞ্জনৎ মাঙ্গলিকঞ্চ, তস্য 

বধস্যয। যৎ্ন্তরান্দুপাভিম্ । 

স্বভাবশৌন্দর্ধযবতোস্তদস্কেঃ 
কাস্তিৎ নিতাম্তহ গ্রপধান্বভাব ॥ ৫৭ 

কিঞ্চিদ্বিলিশ্ভোল্কসিকৃথকেন 
স্ফ.রওপ্রবালারুণকাস্তিরস্তাঃ 

তান্থুলরাগেশ বিনপি লক্ষমীহ 
বিশ্বাধরঃ কাষপিপুষ্যতি স্ম ॥ ৫৮. 

€গারেচনা পব্রিবিশেষকাক্ে 

যবাস্ুর? কুসুমভক্কিমিত চ 

তস্যাঃ কপোলঙে পত্রিলপ্ঘমান?ু 

কর্পাাৰলক্ত€ ল্ফলত্বষপপ & ৫৯ 



পঞ্ছচ্দগ্ধঃ সর্পঃ | ১৮৩ 

সাক্ষাদ্বিভিন্নাঞজনমগ্রবর্প? 

স্ক,বৎ পরার্থ্যাভরপব্রজেন ৭ 

ইন্দ্রাধুখেনেষ নবাব্দমাল। 
বরাজ বাল ফ্চিবপ্রভেণ ॥ ৬০ 

শতহ্ুুদ'ঢ্যামিৰব মেঘমালা 
মলঙক্কৃতাস্তাষবলোক্য শশ্বৎ ! 

গুজাঃ প্রুতণ্ডা ইব ঘর্দ্তাঁপে 
স্তুপ্তিৎ বমণ্য* স্তগ্লাৎ ন জগ্মা ॥ ৬৯ 

অথখমলাদর্শতলে বিলোক্য 

নিতন্বগুব্বা প্রতিবিদ্বমাঁবাঁ | 

সিতোপলস্তস্তভব্ষ্ বাঁল। 

ত্রপাকুল! স্মেবমুখী বন্তৃব ॥ ৬২ 
সন্মঙ্গলদ্রেব্যমষেন বাল। 

ব্বাজ পশ্চান্তিলকেন ত্ুষঃ । 
বিলক্ষ্যমাণা মল পুর্ববসন্ধ্য। 
নবোদিতেনেধ দিনাধিপেন ॥ ৬৩ 

আনন্দবাস্পাৰবলিলোলদ্রণ্তি 

স্ততঃ প্রসৃতিছ্হিতুঃ কথঞ্চিৎ | 
চিবেণ বন্তে যণিবন্ধমধ্যে 

ববন্ধ সম্মঙ্গলহস্তসুত্রয ॥ ৬৪ 

শবেণ সা চাকচকোবনেত্রা। 

ধূতেন সান্গণৎ দ্বিজবাঁজকস্ত | 
বেখাপ্রমাণেন সমুদগতেন 

কবেশ বেজে বজনীব বালা ॥ ৬৫ 



১৮% সতী-পরিশয়ম্ 

কুন্দাবদাতস্তবক লতেব 

কালিন্দকন্য! প্রতিমেন্দুন্দেব ৷ 

সিতৈবকপক্যেষ নদী দিদীপেো 
সমাদখানা নবদর্পপং লা ॥ ৬৬ 

পুরস্থি,বর্গং ক্রমশো বিনআ 

মাত্রা গ্রদিষ্েন্দ্ুসুী বন্দে 
'আশীর্ভিরেনবঞ্* পুরঃ কফলাভি- 
বানন্দযাঞ্ক্রুরিমাও প্রকামম্ ॥ ৬৭ 
বাম্পীতিবেগোদষসঙ্গকণ্ 
সতীহ প্রসুতিঃ ক্রমশো ফষাঁচে | 
স্ুক্মাকমাশীব্বচনানুরপৎ 
ভূষাদিষং ভাগ্যবতী স্ৃতেতি ॥ ৬৮ 
তযা পুবন্ধি,প্রনবা সভা সা! 

স্ফ,রৎগ্রভালক্করণা বিবেজে ৷ 

শব ত্রিষামাহমলখক্ষতাবা 

বিশেষবোচিহ শশিরেখষেব ॥ ৬৯ 

ইতহঃ পরহ ছুর্লভদর্শনেয- 

মিত্েৰ বাল দ্বিগুণাদবেণ । 

পরৎ ন পিভ্রো৪, পুববাসিনাঞ্ 

সন্সেহমাসীদদবলোকনীঘ! ॥ ৭০ 
ল্েহোদষপ্রজ্হিতস্তন্শ প্রা! 

নাতৃপ্যদালোক্য মুহুর্মুকুত্তান্ । 
অলঙ্কত।ং নিশ্মলদর্পনান্ত- 

শ্ছাষামিবাজগ্রভবাৎ প্রসূতি ॥ ৭১ 



পঞ্চদশঃসর্গঃ । ১৮৫ 

খদ্যোঁতবর্গৈঃ স্ৃতবাং লতেৰ 

নক্ষত্রেরন্দৈবিব চক্দ্রবেখা ॥ 

ইতস্ততো মঙ্গলবত্রদীপৈঃ 
প্রকল্লিতৈঃ পান্মমুখী চকাশে ॥ ৭১ 

অথ কথমপি বালামালিভিঃ সম্পবীতাং 

সজলননলক্ষ্ষীঃ ক্ষুন্ধবুদ্ধিরিহজ্য | 
'অগমদপবদেশং দৌষনির্মস্রচিভা 

পুবুবতিজনানাং মাননা্ঘন্প্রনৃতিহ ॥ ৭৩ 
ন খলু সহজতন্ভাযত্বত- কিন্তু নার্ধেঃ। 
কচিবকচিকশ।ঙ্গত£ কামমন্তাশ্চিবাষ । 

স্তিমিতনযনপঙ্ক্তিং মাঁনবক্ত,12 কথক 
পবিজননতিষাঁচিএশ সম্্রমাদাচকর্ুণ ॥ ৭৪ 

প্রতিনিযতবিধেঃ সমাপনান্তডে 

মুদমগমণ্, স্গুতবাং পতিঃ প্রজানায । 

অথ সদসি স্ুন্বস্তিবাশ্রিতাষ ং 

স্ফ টকমটৈঃ সবিতীবৰ ভান্বিন্বৎ ॥ ৭৫ 

ইতি সন্ঠী পরিণষে মহাকাব্যে সতী প্রসাধনোনাম 
পকচদশহসর্গঃ | 
-9(০)০-7 

(২৪) 



যোড়শঃসর্গঃ 1. 

শৈলাধিরাজং দ্বিজরাজয্োলে- 
বিবাহদীক্ষাবিধিমঙ্গলার্থম্। 

তো জগ্মতুঃ কৈটভজিদ্বিধিশ্চ 
পত্ঠী সমেত) কষনীযমুচ্চৈঃ ॥ ১ 

বিলম্িতিরংশু ভিরুজ্জ্বলালগৈ- 
বাকৃষ্টকেতু-ছ্যতিকল্পবৃক্ষম্ ৷ 
পুস্পৈস্তদীষৈঃ কৃতভক্তিশোভ- 

সুপাহৃতৈহ কিম্পুরুষাঙ্গনাভিত ॥ ২ 
পততভযারৈঃ পরিধোতমার্গ- 
মলঙ্কৃতং কাঞ্চনবল্লিভালা ৷ 

শৃর্নৈরনেকৈরপি তুঙ্গবেশ্ম- 
বিলাসমুত্জুত্তিত ধাতুরাগৈহ ॥ ৩ 
নিসর্গসিদ্ধরপি রত্বসং দ্মৈ- 
রতিপ্রসিদ্ধৈস্তপনীষপন্যমৈঃ। 

আনন্দিতাভিঃ স্ুুরনুন্দরীভি- 
স্িরস্কতা কক্সমনল্লশোভম্ ॥ ৪ 

কলাপকম্। 

সন্দর্শনেনৈব ননন্দতুব্তা 
বমন্দমানন্দিতচত্্রমীলেঃ $ 
পীযুষনিস্যন্্ন এব সাক্ষাৎ 

প্রেমাখ্যযা কৌপি নব পদ্দার্থঃ ॥ ৫ 



যোডিশহসগি। ১৮৭ 

নদৎুস্তু তুর্ধযসনকমর্গলেন্মু 
গণেমু কোলাহল-তৎ্পরেষু ॥ 
বিধিশ্চ পাঁণিপ্রহশেডিক্োহতৎ, 
ভ্রিলোকভর্ত,হিমানুরূপয ॥ ৬ 
বিধিঃ স্বযং যন্ত্র বিধাষক্োইত্ভু 

পদ্ম। পুবন্ধি,২, পুবশীসলশ্ড । 

নেপথ্যভাক্, সশ খঙ্গু পিদ্ধিস্লং 

কিং কথ্যভে ভহ্য যাশেষলক্ষ্মীহ ॥ ৭ 
পদ্যালযা পদ্যজ-বল্লক্াক্াং 

সম্পাদিতা কিস্পুক্ুধাজল'ভিই ॥ 
প্রফুল্লবিদ্যাধরসিদ্ধশংঘ! 
তছুশসবশ্রীঃ স্ুতিবা চকাত্শ ॥ ৮ 
তুর্গম্তনাভিঃ সুক্পস্সম্দবীভি- 
স্্হুস্তদাস্কালমভিজপ্প্যৈহ 1 
গঙ্গ। জলৈর্বালম্বগাক্কমৌলে- 
শ্চত্তরে মুদা! মাঙগলিকাভিবেকহ ॥ ৯ 

তশ্যৈকসৌন্দর্য্যনিখেঃ পুবক্ভ1- 
স্্যস্তৎ শ্রিযা, যাঘছদীবিভষ্ঞি 
সঙ্মগুনৎ, কালিক্ষঘোকবশ্ধেঃ 

সান্গণদিবাখগুলল্লাপখগুন্্ ॥ ১০ 

অচিস্ত্যশক্তেঃ স্বহন্ষেব তাব- 

দিভূষণত্বৎ স্তরাং প্রত্পেদে 1 
কপালমালাদিকমুজ্লত্ব- 

মতীত্যনেপখ্যললাজাতভন্ম্ ৪ ১১ 

ষুগমকম্ ? 



১৬৮ সতী-পরিণক্ষ্ । 

স, কামকপহ স্থতঞ্ঞব বম্য- 
স্িলোকসৌভাগ্যমধশ্চকাব 
বপুর্ধ্হিল্গা, কমলানপি যেন 
গোবিন্দ সৌন্দ্যমদৎ মুমোৌচ ॥ ১২ 

শার্দুলচশ্র্মৈৰ ছুকুলমাসীন্ 
চিত্রাণ্যভূবন্কচিবাঁণি তত্র ! 
উবঃস্লে তাবকপালমালা 

স্ুস্কলযুক্তাকলকল্লিতেব ॥ ১৩ 

বন্তুব সা তাআরজটালকণ্ী। 
গটিঙ্গব ছুভামপিকজ্ছ্বলাঙ্গী 1 
বাদলন্দুলেখৈব বিশীলভালে 
ভক্িরিভোশ্চন্দনপন্কশ্ডুন্র। ॥ ১৪ 

স্থলেজ্দ্রনীলামলচাক্তভাঁলং 
বথাপ্রদেশং পুপুরুভুজিঙ্গাঃ | 
বন্ধে ফণন্ছিহ খচিতাস্তবস্থা 
দাহার্যযসৌন্দর্য্যগুণত ব্যতীযুগ ॥ ১৫ 
ভন্মৈব সন্মেবসুখস্য তস্য 
ব্যারত্য তস্মাদপর্প্রদেশা€ ॥ 

চক্রে যথা স্ানমনস্তশ্পশোভহ 

'সিতক্গবাগত্বমনজদীত্তি ॥ ১৬ 
সমস্পৃশৎ, কেব্লমীশ্ববস্তৎ 
বিবাহনেপত্যবিধিং বিবিতন্তঙ $ 

আঁলন্বতে জাতুচিছুক্লার্থং 

নস্যাৎ শুমানৎশুকমন্যদীষমূ ॥ ১৭ 



যোভশহসর্পহ 1 ১৯৮৯ 

লক্ষী হ্রিষা কেবলমন্ত ভালে 
গোরচনবসিশ্রমনঃশিলাদ্যম । 

চন্তে সুদ! মঙ্গলমিভাদীব! 

লোলাঙ্কলিঃ সা তিলকৎ কথক, ॥ ১৮ 

স, দর্পণে নন্দিকবাবলন্মে 

নিসক্তমান্থাপ্রতিবিদ্বমীশঃ | 

বিলোক্য তহ কিঞ্িদিবাবলোকয* 

স্মঘাদপেতঃ শ্মিতমাঁচকাব ॥ ১৯ 

স, কিন্নবাদ্যেবন্বদ্যবেশৈঃ 
পবাদ্ধ্য চিত্রাভবশোজ্ছ্বশাষাম্। 

সমাশ্রিতাষাং পবিতঃ সমিত্যা* 
যষেো যু নন্দিকাবাঁববন্থী ॥ ২০ 
তশ্মিন্ মুহুর্তে সুতবাং গণানাং 

বিশেষকোলহিলশব্দমিগ্র€ 

আন্দোলিতানামিব পঙ্গজাঁন।০ 

সামাজিকানাং পবিসম্ত্রমোহতৎ্। ॥ ২১ 

সদঃ সমাসাদ্য সদেককীন্তি 
দেৌষাকবঃ পুর্ণ ইবাম্ববৎ সং । 
তারা গ্রহৈকম্বল, সুস্বলল্ত্রী 
ভূর্যোবভে। বন্ধিতচাকবোচিহ ॥ ২২. 
ততঃ সভা যামুপবিশ্টঠ শুলী 

সন্ার সশুর্ষিগণৎ গণেশহ। 
বিলোডিতান্তে মকতেব তূং 
প্রীুর্বভূবু" পুরতঃ পুবারেহ ॥ ২৩ 



১৩১ ৩ সতী-পিশরন্থ ৷ 

তাং নারদঃ সতপব্রিবাক্ষিনীকঃ 

স্তত্যৎ স্তবৈস্তচ্চরিতান্ু্ক্ষৈঃ ? 
তুষ্টাব তত কণ্ট কিতাক্ষঘণ্ভি- 
কপাসিরে প্রাগুমহ্র্যষোহন্তে ॥ ২৪ 

শুভে মুহুর্তে বূষরাঁজলম্্ম! 

বৃষ সমাকন্য বৃষংস, সাক্ষাৎ 
সংক্ষোৌভষন্ ব্যোষঃ ততঃ প্রত্তস্ছে 

সপশ্ছিতক্ডৈমু্নিত্ভিঃ জ্বি ৪ ২৫ 
স্ফ,র€প্রভাকল্পককিঅব্রাদৈত- 
বিশগাহমানোগগনং বুঘাঙ্তহ । 

বিমাননক্ষত্রগপৈরিবোজ্ডৈহ 
স, শোভযামাস দিশীব্বিনীশহ ॥ ২৬ 
প্রষাণ তুর্যাধ্বনিমিআ্রঘোষ- 
স্তস্মিন্ সুহুর্তে বরুতে গণান্ণষ্্? 

স, ব্যানশে ব্রোেষবি গাছসরনঃ 

সমভ্ততে। দেবনিকেভনানি & ২৭ 

আগত্য তে প্রাঞ্জলষহ শনেষুঃ 
স্ুরেক্দ্মুখ্যা নবচত্রষৌলিম্্ 
তদাবলোকোদিতমোদপুর্ণ।ঃ 
পুনঃ সসর্জ,চর্ভষশব্দম্ুচৈচঃ ॥ ২৮ 
অগ্রেসরাঁণাং প্রমখর্ধভান1 
নভঙ প্রমোদধ্বনিপুশমধ্যন্ ?" 
তরঙ্গঘোষৈত পরিপূর্ন 

শষ পষেধধেদিব সংবক্কুখত 8 ২৯ 



বোড়শঃমগ্র। ১৯১ 

উদ্দীরিতাশীর্জজযশব্দপুর্ববহ 
মহরিরুন্দং প্রভুমভ্যনন্দশ | 

নন্দীপুরোগোহস্ঠ সহেমবেত্রো 
ব্রক্মাচ্যুতে। পার্খখিতাবভূতাম্ ॥ ৩০ 
গন্ধর্ববর্গৈ পরিগীতকীতে- 
ভাসা ষথাস্থাননিবেশশোভি ৷ 

স্ফ.র€ু প্রভা ম্মষ্ট মদৃষ্টপুর্ক্বং 

তস্তাতিপত্রত্বমিযাঁষ ভান্ুুঃ ॥ ৩১ 

তমশ্থিনৌভক্তিবিশেষচিত্তে 
মহোৌষধী কল্িতদীগুম'লে । 
অসেবিষাতাস্ুপনীষ, তেন- 
তদেশীরবাতে, পরিপস্পরশাতে ॥ ৩২ 
তং মারুতঃ কল্িতমুস্তিভেদো- 
দ্বিধা, সিষেবে শশিখগুমৌলিম্ । 

'আখগুলস্তাঁপি সুবিস্মযার্হে 
দ্বে চামরে চাকতরে প্রগৃহ্থ ॥ ৩৩ 

হুম্কারগর্ডৎ নবচক্দরমৌলে- 

রালোকশব্দৎ মিলতাশ্চ রুদ্রোঃ | 

উদীর্ষামানুরুতদারকীর্ভে- 

রদূরদেশে পবমাদরেপ ॥ ৩৪ 

তমন্বগিন্দুপ্রতিমেন্ছুমৌলিং 
বিলোলজা শ্বুনদজাবতংসা । 

রামাবলিমর্ুলরজিতশ্রী- 
রিজ্্াযুধশ্রেশিরিবাবভাসে ॥ ৩৫ 



ভি, সতী-পরিণক়্্থ ৷ 

পবাদ্ধ্য রত্বাভবপৈহ প্রসিদ্ধৈ 

বিচিত্র বস্ত্রেবমরৈঃ পবীতষ । 
বেজে নভংপুষ্পিতমুত্রপত্ৈ 
ধধোভ্িতের্জসমকল্লরক্ষৈৎ ॥ ৩৬ 
মুছুভতমাত্রেণ মহোম্মবাহঃ 
স প্রাপ দক্ষম্তা পুবৎ মব্তন্তিৎ । 

মহান্ুভাবাদিব তস্য বীবৈ 
ভস্যপি প্রস্ততগুস্তিকম্ত্র ॥ ৩৭ 

ততঃ স্ুবৈহ সত্থবমস্তবীক্ষাঁৎ 

জ্যেতির্গপৈবিন্দ্রবিবেন্দ্ুমৌলিঃ | 
সন্বন্থষিনো মন্দিবগ্গোপুবাস্ত 
মবাতবতোবণবাশিবম্যম্ ॥ ৩৮ 
সফাবদাসীৎ় প্রথমাবত পে 
দাক্সাপিতাবহু স্বগণৈকপেতহ। 

সুক্তাপিধানৎ নগীবৎ প্রতীত" 

প্রাবেশবভং বিধিবদ্বিধিজ্ঞহ ॥ ৩২ 

ছমৈঃ প্রফুলবটবীমিবোচ্চৈঃ 
স্ষ,ব, সবাজেবিব সিন্ধুপত্রীম 
স্ুবৈবিবেক্দ্রস্ত পুবীহৎ প্রপেদে 
1০ সম্কুলা* হর্ষপটবৈঃ স” পৌতৈ” & ৪০ 

অমন্দমন্দাবপবীতমধ্যহ 
পাশ দ্বধষে সীধপবন্পরাকি” £ 
'অনল্গভক্ত্রিং স, মনং স্ুবাপা! 

মনোবপেো। বাঁজপথো জহাব & ৪১ 



যেডিশহসগহ ৩ 

প্রবিষ্ট মাত্র পুবম্টম্বর্ভেখ 
বাতাযনণন্থ্যদ্যটিতাহ্যতুন্ 
মৃখান্যলক্ষ্যস্ত বিলাসিনীনাং 

প্ুবেব তৎকাণল বিনিশ্দিতানি 7 ২ 

ত। লাজবর্ষেশ নষেস্দুমীলি 

মবাকিবন বামদৃশঃ স্মভ্তাৎ, £ 

স, কিন্নবীণামপি হস্তমুক্ঞৎ 

পুস্পে[চ্চবৎ কক্মতবোর্জিগাষ ॥ ৪ ৩ 

চিত্রাতপত্রাদদি নিবন্তরালে 

তস্তত্বতে! দ্রেম্ট,মশরু, বন্ত্যৎ 1 

দ্রলক্ামাণ” চপলেক্ষপান্ডাঃ 
প্রাপুঃ পুবদ্ধাবমপি ত্ববাতঃ ॥ ৪ 
'ভর্থ প্রবিষ্নোম্মদদ স। বসানি 

সমন্প্রবাণ্যা্ড মনোহরাণি ॥ 

সসম্্রষখন।” নগবাক্গননাহ 

জজুভ্তিবে মঞ্জুল শিঞ্তিতাঁনি ॥ ৪৫ 
বিশালনেত্রে। শুবদন্ভপত্র* 

ক ত্রচ্যতং তমা রনেহুদহঃ | 

আষি প্রমন্তে । নবচজ্রলেখা 

স্রপাহবোম্মীদিনি 1? পালষেমান্ ॥ ৪৬ 

কি” ক্রিস্টাসে *গ_-ক্ষিপ্রঙ্গতিক্রেমেণ, 

পৃথথুস্তনি । ্ডাোকমিতোত্রজতম । 

কছোচ্চযৎ সহষমযো জ্চগণ্ডে। 

বিমিত্যকাত্্জি কতসন্্রমাসি ? ॥ ৪৭ 

$২৫) 



স্৮৯৪ সভী-পর্িণক্রম্ব। 

ত্বযুতরীষৎ কুকরু মন্তকো্ে 

প্রশ্রাষসে জ্ৌড়রবের্মযুখৈ । 
অবস্তুমুগ্ধে। কিমলম্কি.যাঁভি- 
দুরাদপক্রামতি দৃশ্ঠবস্ত ॥ ৪৮ 
ইত্যঙ্গ নানামভিষঙ্গিতানা- 
মনঙ্গসন্ধুক্ষণসন্দ্রমাণাঁষ্ ॥ 

অপাঙ্গ সঙ্গেণপ নমস্থরাণ1ৎ 

প্রশ্ড শ্রুবে আত্রস্খহ প্রলাপঃ ॥ ৪৯ 

কলাপকম্ 
সুবাস্তরালাৎ্ পরভাগমাণ্ডো 
যোবিদগণে। বরাজপথৎ প্রপেদে ? 

কেনাপি বেগেন সমুদ্রগীন্ভৎ 

হরদীদিবোম্মুলিতপদ্মপউ-ক্তিই ॥ ৫০ 

মুহুর্তমাত্রেণ মনহশ্বিনীনাৎ 
সসার বীজিঃ সরণিং সমস্ত । 

প্রতগুহেমছ্য তিরব্দমালাহ 

মভস্বতানুহ্ধ শতহ্রদেব ॥ ৫১ 

প্রত্য গ্রলাক্ষারদলিগুপাদা 

মদালসা কাচিদরালকেশী | 

রক্তোৎপলানামি বলুনবর্হে- 

শ্চকণর বাম সরণিং সবাগাম্ ॥ ৫২ 

স্স্ুলমুক্তীকলহাবমন্যা " 

করে সমালন্্য নিতন্বগুবরাঁ ? 
মুচ্ছদ্দিরাগী! স্কটিকাক্ষমাল।হ 
ব্যলেককি তৎকাল্মিব প্রপন্না ॥ ৫৩ 



যোড়শহসর্গহ £ ১১৫. 

বিচিন্রবক্্ীচ পবা স্ুকেশী 

গোবোচন। গৌবশরী বহষ্ঠিঃ | 
পশ্চাদ্বিলমৌজ্বল কালিকাসী- 
দিক্্রাযুধাশ্রিষ্টতড়িলতেব ॥ ৫৪ 
কাচিশ করালম্দিতকাঞ্চিদান্া 

বিম্ৃক্তকেশী! কুস্থমৈহ ব্থলস্ছিহে। 
সুধামদস্দেদমূখী পদব্যা- 
যুক্তাফলৈর্ভক্তিমিক ব্যধত্ত ॥ ৫৫ 
তা যোবিতো রাজপথে বিলজ্জা 
বালেন্দুমৌলিৎ পরিলোকযস্ত্যঃ | 
ন পস্পৃশ্ুঃ কিঞ্চন শুশ্রুবু বব 

তদেকতানত্বমিব প্রপন্থাঃ ॥ ৫৬ 

নিম্পন্দতাং প্রাপ্য পুরাঙগনাস্তা- 
স্তঙ্ত নৈরহেমমযাঙ্গলঙ্ষম্যঃ । 

স্ুুণ। ইব প্রস্ততহেমকুস্তা- 
হেমস্ডবা মাঙ্গলিকা বিরেজুঃ ॥ ৫৭ 
বিলোললোলেক্ষণভূঙ্গবম্য। 
তাঁসাং শ্রীঃসতবাৎ চকাশে £ 
কীমৎ রমণ্যোমধুরাঃ স্বভাঁবা- 

দলক্কৃতাঃ প্রাপ্য কিমুত্স্ুকত্বম্ ॥ ৫৮" 
হরস্ত তাঁসাঁং স্তিমিতেক্ষণীনাঁং 
কটাক্ষপাতৎ প্রতিগৃহ্থা দৃষ্ট্যা £ 

মনঃলুমুর্তিৎ বহুধৈব ভিম্নাং 
নিশেশতুষঃ প্রযৌধো। নিবেশ্ট ॥ ৫৯ 



২১১৩৩ সতন-পনিপয়হ্। 

তস্মিন্ ব্যতীতেশি বিলোকল্দীষে 
বিলোকমার্গৎ কুলকামিক্বীনয্ । 
তখৈব তস্থুঃ ক্ডিছ্গিতালসান1 
বিস্ফারিভান্যেধ বিলোভনযনি ॥ ৬৯ 

সন্বন্ষিনহ সঙ্গ মহেশ্থরশ্চ 

ক্ষীরোদধিৎ বিষ্ুুবিবাসসাদ 1 

সচৈনমব্যাদবভাধ্য বাহ, 
প্রবেশষাষাস পুর পুরেংগহ ॥ ৬১ 

ক্রমেণ কক্ষ লমিষধষ ভপ্ভি- 

ন্নাক্রান্তপ্পুর্ববাজ্ুহিশচ্যুভাত্যান্্ ! 

তপতশমাভ্যামিব জীব্জী- 
নিরিক্কুশো। মোক্ষইবাসমাক্ষ£ 1 ৬২ 
পুরক্কতে তত্র চতুষষমধের 

পুরঃহ সমাৰিক্কতরত্বরোচিহ 
সন্বম্থিন। দর্শিতমাদনেল 

প্রভুঃ স্বর্াাসনযধ্যুযাস 8 ৬৩ 
তত্রান্টমুর্তিঃ কুশপজ্রপুঞজে 
শ্রবিষ্টরাপ্র্যে কিল লঙ্গিবিষ্টঃ ! 
রত প্রভাবিচ্ছুরিতাস্তরাল্তে 
যথণ মঙ্ছানীলমযে বক়ণাজ ॥ ৬৪ 
দুর্ববা দলা ক্রিষ্ট্দ বেস্তুলেখ- 
মর্থ্যৎ গৃহীত্খ ব্রু'তরপৃ্ষনর্খয 
জগ্রাহ পশ্চাদগপিধানহুত্তৎ 

সর্পিখ্ুভ্যাৎ মধুশার্থনদীও ॥ ৬৫ 



যোডিশওসর্ঘঃ ! ১৯৭ 

স. ছুকুলছন্দঘথেন্দুমেঠলিঃ 
সম্বন্ষিনা দতমনিন্দিতেন | 
অদুরপাণি গ্রহপপ্রগামি 

প্রত্যগ্রহীদা গ্রহপূর্ববষেব ॥ ৬৬ 
বিধৌতবালাঃ স বধুনকাশং 
বিধানবিভভিঃ পুরুষৈর্ষিধাতৃঃ । 
স্থানাম্তরঞ্চাকুরিবা্গ্য চণরৈ- 
র্নিন্তে মরুপ্তিঃ শব্দভ্ররাশিঃ ॥ ৬৭ 
স, চন্দ্রলেখামিৰ মর্তয লোক 
পীষুবপাত্রীমিৰ দেববর্গঠ ॥ 
সম্বদ্ধিমুচ্চেরিৰ সিদ্ধকম্্ম! 
ননন্দ তামিন্দুম্বখীং বিলোক্য ॥ ৬৮ 

অগ্রিৎ সমাধা সমিন্ভিদ্বীশঃ 
পুরোধলাবেদিমধাধুযুবাল 1 

বো চ ভূঘোহুক্ভিকলক্কিতেশন্ক 
সাক্ষাদিবোষ্াপদ্ষশীতরশ্মি ॥ ৬৯ 
বিলোলজান্বুনদ কর্ণ পুরাৎ 
জান্ব লমাপাষমলান্তব্বত্যা 

স, কারযাঁম'স বিধেঃ পুযোধাও 

পুরঃ কুমারস্ড তথ কুমাধ্যিই ৪ ৭০ 
ভযোর্বিলোলনি বিলেচনানি 
মুহুম্ম,ছুষালিতপুল্পিতানি 1 
মিথঃ কথক্চিম্মিলিত'নি রজ্জ। 

চিরেণ লক্ষাবলর! জার ॥ ৭৯ 



৭ সভী-পরিণয়হ্থ 

অথোঁপনীতং পৃরথুলোচনাযাঃ 

স্ফ র€প্রভা সুন্দর মিন্দুমৌলিঃ 
হল্ডৎ বিহস্তোদিতসাধুষত্ো- 

দীনঃ পবৎ বত্তমিবাললন্বে ॥ ৭২ 
তাঁক্ারুণং তাঅরুচা কুমা্্যহ 
করৎ করেণ প্রতিগৃহ শক্তুঃ | 
বক্তান্থজং বাঁলইবোক্রশ্মিঃ 
সম্মুছিতাৎ তছি্যিযানিনাফ ॥ ৭৩ 

ভানুপ্রভাষাইব শীতভানু- 

হেমব্রতত্যাইব পারিজীতঃ ৷ 
তস্যাশ্চকখশে আুত্তবাঁৎ মহেশ? 

সম্পর্ক মভ্যহ্িতমন্ভ্যপেতন্ত ॥ ৭৪ 
অন্যোন্যসম্পর্কমুপেত্ঃকাজ্ক্য- 

মন্যোন্যমেতান্মিধুনৎ মনোজ্ঞম্। 
লাবণ্যসাফল্যমিৰ শ্রপেদে, 

প্রসন্ন পদ্দাকরপঞ্ঘকল্পম্ ॥ ৭৫ 
প্রত্যেকশোপিপ্রথিমানমাণ্ডো 
ব্ুচ্যেযুতে। তাবছুভে+ যদ! স্তঃ 1 
তযোস্তদা সঙ্গতযোঃ স্তুঙ্গ। 

কি রত্বমণ্যোরিব কথ্যতে জ্ীঃ ॥ ৭৬ 
সৌন্দর্ধ্যমাত্রীমুপজীব্য কাঞ্চিদ্- 
ফযোর্জগত্যন্যছপৈতি লক্ষ্মীম্ ৷ 
তধষোঁস্ত বাচ।ং মন্সাঞ্চ সত্য- 

মতীত্য, কামং, প্দবীস্তদান্তে ॥ ৭৭ 



যোঁড়শহসর্গঃ ৷ ১৯১৭ 

বব ভতাধিপতি স্তদানীহ 
স-বেপথুঃ কণ্টকিত! কুমাবী | 
পরম্পরস্তেৰ মনশ্ছলেন 
যুক্তৎ বহিক্ভ'ষ পরস্পবেণ ॥ ৭৮ 
ততো নিদেশেন পুরোধসস্তো 

পরস্পবস্পর্শবসান্ুবিদ্ধো 1 
প্রচক্রতুঃ প্রক্রমণং কথঞ্চিদ্- 

বারন্রষৎ প্রজ্বলিতস্য বহে* ॥ ৭৯ 

অন্যোন্যকান্ত্য। চ্ছুরিতান্তবেণ 

নিজপ্রভাভিশ্চ বধুববেণ 
পবিপ্রকাশেন কৃশীন্ুরচ্চৈ- 

বর্বভেখ বিবস্বানিবমণ্ডলেন ॥ ৮০ 
ততঃ সমিদ্ধাচ্চিষি কাঞ্চনীভে 

বহে বধূর্লাজবিসর্ভনহ সা। 
প্ুবৌধস। বেদবিদ1 প্রযুক্তা। 

বিধানতো। বুদ্ধিমতী ব্যধত্ত ॥ ৮১ 
তত্রেশ্বরঃ স্বাঞ্জলিনোজ্জ্বলশ্রী- 

বর্বধ্বঞ্জলিৎ সম্পরিগৃহ্থ কামম্ ॥ 
লেভে প্রমোদং চিররূঢুমস্তাঃ 

সম্প্রার্থিতং মুর্তমিবান্ুবাঁগম্ ॥ ৮২ 
পত্যুঃ করস্পর্শরসানুবন্ধা- 

ভাআ্রাঙ্গুলেই, কিঞিদিবাবসম্গাৎ | 

পপাত তস্যাঃ করতো ম্থুবিন্দু- 

বক্তান্ুজাত;দিব লাজবাজিঃ ॥ ৮৩ 



ডি সতী-পরিণয়ম্ । 

বহ্ছৌ শমীপল্লবখগুমিআ্া। 
সা লাজরাজিঃ পরিতঃ পতস্ভী । 
মেরো স্কর€ শ্যামঘণি প্রভিন্ন! 
মুক্তাষযী বৃষ্টিরিবাবকভাসে ॥ ৮৪ 

লাধুমমগ্নেশ্চ মধুমদীম। 

লজ্জাবিধেযা কিল জিত্ত্রতিস্ম ৷ 

ভুষোৰিভতিত্ম চ তেন বালা। 

সুধা২ৎলেখেৰ সমেঘলেশা ॥ ৮৫ 

তদীষ ধুমাবিলমুৎ্পলাক্ষ্যা- 
ফুখৎ লঘ্বুস্বেদলবংৎ গুাপেদে | 

ছলা দমুত্ম।শ কিলনিহ্, তেন 

পত্যু কবস্পর্শ আুখোদযং সা ॥ ৮৬ 

সুহূর্তমাত্রেণ ষষৌ সধুমঃ 
স্ভোকার্জমস্তা বদনৎ বিধায । 

ভূুষৌবভৌতচ্চ ঘনে পনীতে 
বাতেন সাক্ষা্দিৰ সোমবিস্বম্ ॥ ৮৭ 

ততঃ প্রযুক্তা গ্রব কীস্ত্িনেষৎ 
ভর্তী ফ্রুবহ প্রেক্ষ্য পুরুত্রপার্ভী । 
প্রযুক্ত কল্পান্টচিরাদবোচ- 

দপশ্যমিত্যপ্লরস' প্রুবান্ত ॥ ৮৮ 

ত্মৈ চ বিস্ফারিত চাঁরুনেত্রা 

যদৃচ্ছঘা ভর্তৃমুখং বিলোক্যে 1 

চিরেণ বলা বিৰ্শ! কথক 

হ্রীহর্ধযোহ স, কিলতৎ দদর্শ ॥ ৮৯ 



ঘোিশইসার্গহ ২৬ 

জি মঙ্গলৈকগ্রভঙৌ ভ্রিলোক্যাঃ 
স্হলাক্ডতব লেকিকমললান্তে ॥ 
সিদ্ধগন্গর্বপুবন্ধি নৃত্য 
মালোকযাষীস তুবীসনস্থৌ ॥ ৯৭ 
€তো পোধসংস্হানবশাদ্দি ভিন্নং 

বিডভিজস প্তশ্থবসঙ্গিবেশম ? 

স্ুবিশ্রগতো, শশ্রেবতুর্মনোজ্্রৎ 
গীতৎ লর্ষোদাবমুদারশীলো ॥ ৯১ 
জাষাপতী তো পবমর্ষিসংঘ!ঃ 

স্তবৈহ স্বস্তি স্ম মনোভিরাটৈহ 1 
কথীৎ পবিচ্ছেঈকখাব্যভীতাং 
অস্বান্যবর্তস্ত তযোং পবস্তাঁৎু ॥ ৯২ 

অথেক্দ্রম্ুখ্যবমবৈর্মিলিহ। 
স, চন্দ্রমৌলেঃ স্ুতবাৎ লিষেবে । 

উ্-ফ্ুল্লনীলোপশবত্বকাস্তিঃ 
পত্রী তদন্তে চ সমগ্রযত্ৈঃ ॥ ৯৩ 
অথ ্ুুবগণসেবাপ্র।ঞ্জলিং প্রীজ্যদৃষ্ট্য 

পুলকিত তন্ুবীশহ সম্প্রশুহা শ্মিতেন | 
মুকুলিত কমলাক্ষ্যা দক্ষপুত্র্য সমেতহ 

কথমপি নেষতং ফ্ন্ বিষ্টবে সংবিবেশ ॥ ৯৪ 
বেধাস্তখাবিধমনোঁবথসিদ্ধিবাসী 
দ।নন্দসিম্কুসলিলেছেব গাহমানহ ॥ 

সশুকল্গনা হি সফলৈব ভবভু/দারা 
বিদ্যেব কল্রর্লতিকেব কৃতক্রিষেৰ ॥ ৯৫ 

2 (২৬) 



২৯২ সতী-শরিখযহ্ 

ইন্থৎ পুত্রীপরিথবকিধিং সাধু সম্পাঘত দক্ষঃ 
পশ্চাদর্চামপি স, মরুতাং কাঁবঘাষাস ধীরঃ | 
লেভে শ্রীতিং সুবিপুলভমাং মাত্বিকীং শুদ্ধসত্বঃ 
কৎবা, লোকে, ন পবিগষনৎ প্রীণঘেদাত্মজাযাঃ ॥ ৯৬ 
দেবাঃ সর্ব পুলকিতবপুর্লক্ষ্যবক্তপ্রসাদা 
গন্ধরববাণামপি সুললিতং গীতমাসীতদানীম। 
বল্লী পুর্ণা নবকিসলবৈর্গুলস্ত্রীশচ লৌকে?- 
মন্তে মূলপ্রকৃতিবভূলং মঙ্গলং সম্প্রপন্ন! ॥ ৯৭ 

ইতি সহী পবিণহে সহাকাব্যে সতী পবিণযৌনাম 

যোভডশঃ সর্গঃ | 
স্পা 

সম্পূর্ণম। 

অভ্রৈব শিবম। 
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নৈবধচরিত। 

(২০২৯, 
কনিকা 

শ্রীনিবারণচন্্র বিদ্যারত্ব কর্তৃক 
বজভাষাস অনুদিত ও 

প্রকাশিত । 

কলিকাতা 

৯১ ন্” বভবাঙ্গাব ট্রট, ববাটাপ্রসে 

শ্রীন্ববেক্রমোহন ববাট কর্তৃক মুদ্রিত । 

শকাবাত ১৮১৬ । 

মূল্য দ* বাব আনা মীত্ত। 





উৎসর্গ পত্রৎ। 

কীর্ভিং য্ত বিতম্বতে স্ুবগৃহৎ বম্যঞ্চিকিৎসালযো 

বাপী লন্বধনো বনীষকগণে। বিদ্যালষঃ পদ্ধতিঃ । 

গান্ভীর্যে জনধি্শ্রুতে সুবগুকদ্দানে শ্লুতোভাম্বতঃ 

শ্রীযুক্তঃ সনবেশ্বো বিজযতাৎ যোশীক্দরনাবাষণঃ ॥ 

বাছহ স্দাশ্রযমিতস্ত সঙ্গাগতামে 

গ্রাধাহদ্য সপ্প ব্ুধোপ ক্লুতিষ্চলন্ধ। | 

পুক্তীমিমামুপছতা” কুপষা গৃহীত্ব। 

তং ম। মনন্যবিভবৎ কব লব্ধকামণ ॥ 





বিজ্ঞীপন। 

নৈষশ্চ'বতের বঙ্গান্বাদ প্রচাবিত্ত ভঈন | নৈষণ্চবিভ লস্বৃত ভাষাশ 

প্রধান মভাকাব্য মাক? শল্য এই পুস্ত বেক অণে কক কবি ও 

অসাধাবণ পাঞ্চিভ্যব পবিচম দিয়াছেন, নল সস্ত শাঠকমাখেহ অবগত 

আছেন । এপ পুস্তাবব শথাথলাৰ অন্ত্বাদ বব! মাদুশ নোবেব গক্ষে 

অসম্ভব ১ বে কবি মনা লব শথসন্ভব পঞ্চাশ কবিত চেষ্টা কব! 

শিষাছ ক*্দুব রু'কাধান্৯ হি তা নদ পঠকপাণ্ব বি ক্চনাধীন । 

স্গা্িভাব সঙ্গ ৩কাণ্য মা্দব উ তহ আদিলস্ব অব্যাম্ত প্রনৃত্থ, 

বিশিোত নৈষণচবাত ম্পাব খপ গ্রহ “ক অন্ত কান কাব্য 

দুটি ণাচব হালা এজপ্য অন্রবাণকাল আঁপবশশ্ভ অশ নকল বাধ্য 

* নাপাবশাণ কবিতি ত শান্ছ। “টিন শে ন প্রান বব ণতকট্য 

"বিশ ক্টত হা ছে, ০ ভাশও পাবত্যন্ত ৬ | ছ। ৯17” ক পষ 

স্[ অপক্ষারত ক্দ্র এ কোন কানটাম৩ নজর ন্ল্াতে। সপ্ুদ* 

সা দবণ বলাহ*ঠ কানসাশাৎস্মশাচাকার *১ পাহাব গুন বণও 

হইবাছি কিন্কখণ্ডন শক। পাশিকব হশ না খালা 7৫৪৬5 পপিশ্তযপ্ত 

₹ইশাছে। এ ণসঙ্গদা পঠনবণ ইঠাব 1 পাতি দষ্ট নিক্ষপ কবিল 

শন ফ্াাজ্ঞান কাবৰ 

গবশোন্ষ কুন্জ্ঞতা ণভক বন্বীবব কব *ত | অবশ কুমাপ্ধামব 

শশক মাণনায আ]9 বান বজঙ্রণনদ্ন ৮ দা [৭0 এ” শা অন্বদ্দকাণে 

মামাস ষণ্টে লাশাণ্য ক বশাছেন এজন অন্মী ৩াণাব শিকট চিবক হজ্ঞ ৩1 

গ[শে বদ্ধ লি মি। উতভাল প্রপঞ্জেন 

১০ জ্যো্ঠ। শ্রীনিবাবণচক্জ শন্মা। 
লালগোল। 

শকান্ধ ১৮১১। 





পল্ভ1 | 

ভ্রম সংশোধন । 

পশক্তি। 

এ৫ 

৩ 

অস্তদ্ধ। 

নলেব 

যাহাঁব 
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বাখে 
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নগলী 
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তোমব। 

পক্ষিবিশেষ 

র্্য 

বাখেন 
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অদ্ভুত 

প্রণাম 

কবিতে 

পবিত্য।গ 

্রধ 



প্রথম সর্গ। 
স্পট ৩০ 

নিষখদেশে অশোৌকিক গুণসম্পন মহা প্রাব্*|লী নল নাম এক নবপ্ডি 

ছ্বিলেন। উহাব অধ্যান ব ধ'আাঁচনৎ ও এচ ব দ্বাব চতুর্দশ বিদ্য। চতুর্দশ 

গুপ্ত হইনাছিশ। তাহার অশ্যন্ত বিপ্য অরধ'স চাষ 'অঙ গ্তাণ বাহুল্য প্রা 
হইয়। খন অ দশ দ্বী'পৰ পুগক পূ ক অয়স্্রীক ভিণষান অষ্টাদশ স*থা 
[বচক্ত হ স্ছিল। নবপতিগণ দিকৃপ ল!ণেব অশাত্তত, এজন্য বখহম্ 

তিনি পশ্তপ্ত অশজ্ঞপক শ্বাশীবক লাঁচনছণ্য ভর্শ* বন কপ্ধপ প্রসবের 

'বিপ্ন স্ববপ শান্্রলীডন ধাব। কবিণতিন। তিনধ্যন্ঃযভ্ ত £ও দনবপপদ্ন 

চঃ্ট-যুক্ত ধণ্ম ক সুক্সির ক্যাশিনন একবধণ ১ সন্যযগ সদৃশ 

'নতনুগ'অন্যব ক||কি, "্য প্মও কৃশ হুপা। এক চবাণব কাঁ ্আাঙ্ু লব দ্বার! 

1ওকা।স্পর্শ পুখক গপন্থিত অনল্ষ্বন কাখয়াঁভল। ভাল ব্দ্বপত্র! কালে 

পেন্য স্মুদখাসি৩ ধু জ স অন্ শার্ণৰে পতিত হুইনা কর্দম হও এব শাাই 

বাথ হয় অদ্যাটা ক স্ব পচক্দ্রবর্তমনবহযাছ। “এগ ণব অংশ তালাৰ 

শাবস্তব বাণকর্ষ « নিক পভ গ্রাতাপব হব অগ্ার শ্বকপ হহযাছিল। শনি 

»মুদান ভূম্গুশ ঈ *শূন্য কাণশোঅতিবৃষ্টি নাব কুত্র প অবস্পন কল্িতন। 

* রুঙা ৩াহাব শক্র হমণা শেষ ন নে অশ্রবযলশী চন তান পল্দ্ষ প্রতি 

পক্ষ কুপতিব ন্যায় “ববোধী ধশ্মও বোধ হশপ্বস্র বদ [**গকশিষা 

ছিল এজন্য তিনি হ্ব প্রভা ব মিত্রজৎ *ইধাও অচত্রওৎ ও বচা ** হসষাও 

টারদর্শা ছিলেন। তিনি যাচকগণকে দীনতাদ দ কারসা তদের ললাট 

লগিত “এই ব্যক্তি দবিদ্র হইগ্ব এইক্সপ বিধ £ টা মিথ] ধবেন "ই! 



৯ নৈষধচবিত | ) 

তাহার,পঘছ্য় প্রবাল ও পল্পকে পরাজর কবিবে ও নিখিল রাজগণ্রে নমস্ত 

হইবে এই ভাবিষা বিধাতা বোধ হয় শ্রেষঠত প্রতিপাদন নিশ্ষিতত তাহা উর্ধবেখা 

দ্বারা অস্কিত কবিষাছিলেন। তিনি স্থামরু পর্ধতকে বিভাগ কবিযা যে যাঁচক 

গণকে দান করেন নাই এব' উৎসর্গ জলগ্রহণে সমুদ্র পক কবেন নাই, সেট 

অফশছুয়ই বোধ হয় তাাব মস্তক স্ৃভ দ্বিধাবিতক্ত চিকুরজালন্কপে শাঁশা 

পাইত। ললেব প্রতাপ ও যশ থাকিতে এই কৃর্যা ও চন্ত্র বৃথা, বিধাতা যে 
সময়ে এইব্ধপ মনে কবেন তখন পবিধিচ্ছলে নিক্ষলত্ববোধক বৃত্বাকার চিহ্ন 

দ্বাবা গুর্ধ্য ও চন্্রক বেষ্টন ক বন। 

রাজ। নল যৌবনের গ্রাবস্তে সমস্ত পূর্ণ বী পবাজয় করিয়! ধনাগাঁর পবিপূর্ণ 
করিলেন । বসস্ককালের বনেব ন্যায় যৌবনকালে তাহার শববীবের সৌন্দর্য্য 

বর্ধিত হল প্মু ঠাহীব চরণেব নিকট পরাভু্ঠ *ইল পর্বে তীহীব হ স্তব 

কাস্তিকণাও দৃষ্ট হইল না, শাবদীয় পার্বণ হিমা"ড ত হাব বদনেব দাসত্ব 
করিতেও অক্ষম হইল। বোধ হয় বিধাতা লোমচ্ছাল কোটী কোটা বখা' দ্বাব' 

তাহার গুণ গণন। করিয়াছিলেন এব* জোমকুপচ্ছলে গ্রত্যেক বেখায নির্দোষ 

হুচক বিন্দু দিয়াছিলেন। চন্ত্রও পদ্ম তাঁহার হান্ত ও চক্ষুব নিকট পবাজিত 

হইয়াছিল স্ৃতরা" অন্য হ্নাব বস্ত না থাকাতে ভূমণ্ডশে তীশাৰ বদনেব উপ 
মান দ্রব্যেব অভাব হইয়াছিল। চমরীগণ তাৰ কেশেব সাদৃশ্ঠ লাতে" অণ্ভ 

লাষী হইব স্বীয় কেশদমৃণ্হর নির্দশিষতা প্রমাণ কবিবার নিমিত্ত লাঙ্গল চাঁলন 

ব্যপদেশে বার*বাব কেশচাপল্য প্রকাশ করিত। 

শব রমণীগণ নিনিমেষলোচনে নশকে অবলোকন কবিয়া যে অপ্যাদ 

অর্জন কবিযাছিলেন, অদ্যাপি তাহাদের লোচনের ফ্েই নিণিমেষভাঁৰ অপ 

নীত হইল না। সর্প বমশীগণ আামাণ্রে ন্যন নলগুণ শ্রবণ কবিয়াঁছে অতএব 

ইহার জন্ম সফল এব তাহাকে দর্শন করে নাই,অতএব নিশ্বশ+ এইকপে স্ব স্ব 

লোচনেব প্রশ"স! ও নিন্ম! করিত। মর্ত রমণীগণ নিরন্তর ভাবন। প্রযুক্ত ছ্ত্র 

নিমীলন সময়েও নলাক দর্শন কবিত এজন্য নল দর্শনে তাহাদের বিদ্বলেশও 

উপস্থিত হয় নাই । এক দমযস্তী ব্যতীত কোন খমনী সৌন্দর্য্য “আমিই নলেব 
উপঘুক্ত এই অঠস্কারে দর্পণ নিজ গ্রতিবিষ্ব দর্শন পূর্বক হতাশ হইয়া দীর্ঘ 
নিশ্বাপ পরিচ্যাগ না করিত? 



প্রথম সর্গ। ৩ 

যৌবনফাল সমাগত হইলে দমযস্তী নলেন্্ একান্ত অন্রাসিণী হইলেন 

তিনি চর প্রভৃতির মুখে নলেব গুণাবশী শ্রবণ করিয়»ঠাহাকে নিজ্জের অনুয্ধপ 

বর বিবেচন! করিয়াছিল্সন। তিনি বন্দীগণেব স্তবপাঠকাশে পিতৃ সমীপে « 

আগমন করিতেন এব" তাহাদ্িগের প্রত্তিভূপতির গুণাবলী কীর্ডনকালে 

নশের গুণাবশা শ্রবণ বিয়া! অত্যন্ত পুলকিত হইতেন। তাহার সথীগণ কথ! 

গ্রপঙ্গে তৃণবিশেষ উদ্দেশে নল নাম প্রযোগ কবিশে তিনি নিজ প্রিয়তম 

নলেব নাম কবিখেন্ছ বিবচনাষ আহ্লাদে অনন্যকণ্মা হইযা তাহ। শ্রবণ কবি 

বার নিমিত্ত ব্যগ্র হহ ভন। নিষণ দেশ হই”্ও দূহাঁপি আপিলে তিনি ্াঁছু 
দিগকে নলেব কথা! জিষ্ঞাসা কবিতেন এব* তাহাদেব বর্ণিত নন্লব কীর্তিকলাপ 

অবণ কবিষা! অত্যন্ত বিমন। হই তন। হ্কিনি মনে মান নলকে পতিত্বে ববণ 

করিয়াছিলেন এব* তাহাব প্রতি এত আসক্ত ছিলেন যে প্রত্যহ বাত্রিতে 

নিদ্বাবস্থায় তাঁহাকে দর্শন কবিতেন। অনৃষ্ট প্রসন্ন হহলে নিদ্রা! অদৃষ্ট বস্তণকও 

নয়নের অতটি করে। শীতকালীন দিবস ও শ্রীম্ষকাশীনু বাত্রি তাহাব পক্ষে 

অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয় বোধ হইত। 

বাজ! নলও দময়ন্তীব বুধধৈর্ধালো'পী গুণনিকব শ্রবণ কবিণ্ল বিষম শব 
অবসব বুঝিয়া ভাছাব মহৎ ধৈর্য্য লাপ কবিবাব নিমিত্ত শবানে শব সন্ধান 

কবিলেন। কন্দর্প ধৈর্য্শাশী নলন্ব পবাজয়ে সাহন কথিয়া তিভূল্ন জয়ে 
উপার্জিত ধশ সমশায নিমগ্ন কবিশাছিলেন | বিধাত! দমধস্তীকে নলেব সহিত 

যোগ কণ্বিৰেন বলিষাই বোধ হুষ পুষ্পময কুস্্শবশাযকে নলেখ ধের্ধ বুক ছিন্ন 
হইল। যাহার অস্ত্রে পীভিত হহয়া পিতাশহ বোধ করি অদ্যাঁপি পল্পে বাস 

করিতেছেন তাহার গন্্র তকণবসস্ক নলের যে ধৈর্য চ্যুতি হইবে তাহার বিচিত্র 

কি? মানী ব্যক্তিগণ স্থুখ অথব। প্রাণ পবিত্যাঁগ করিতে পাবেন তথাপি নিজেব 

অধাহিত ব্রত ভঙ্গ করেন ন1 এজন্য নল কন্দর্প পীভিত হইযাও বিদর্ডব জের 

নিকট ভীহার কন্য। দময্ভীকে প্রার্থনা কবেন নাই। তিন মিথ্য| বিষাদ 

প্রকাশ করিয়া দময়স্তী ববহ জনিত দীর্ঘনিশ্বীন গোপন কবিক্কেন এব* 

বিলেপান কর্পুরের ভাগ অধিক হুইয়াছে বলিয়া! শরীরের পাও,ত। অপলাপ 
কবিতেন। 

জিংগজ্িয় নল বহু চট্ট! করিয়াও যে সময কনদর্প বিকাঁব গোপন করিতে 



৪ নৈষধচবিত। 

সমর্থ হইলেন নী, তখন শোকেন্্রনিকট লজ্জিত হইবার ভবে বছগ্যবিদ বান্ধব 

গণে পরিবৃঞ্জ হইযা৷ উপবন্জবিহার ব্যপদেশে নির্জন দে”্শ বাস কবিবাৰ অতি 

লাঁষে নগর গ্রান্তস্থিত উপবনে গমন করিবাব নিমন্ত্র অন্ুষ্জীবীগণকে যাল 

আনরন করি”ত আদেশ কবিলেন। াহাবা! আদেশ প্রাপ্তমাত্র উন্নমকাঁষ বেগ 

গণ্মী শ্বচবর্থ সিদ্ুদশোধ্ণনন অশ্ব অনান কবিলে তিমি অঙ্বাবোহণে 

প্যাগী পচ্ছদ পরি ীন ক।বযা| তাহা ত আনোল্ণ করলন। বিরণ যেবপ 

সর্ব অন্থণম্ন কম্ব সন অঞ্7ব হাশণ তাশাব অনুযাগী হইল। লল 

নি ন্ত তলে গু ব' গণ হর্ষতবে তিনি শাচন হইয়া তাহীক দর্শন 

কবি লগিশা অথ বে” ক্ষণবল শা গাথকে পোরগতপ 

শেচবপথ অতঞ্ন করা 7 বুনন বউ“ গাহনকত্ণ। 

অন্স্তব অশ্ব'ব €৫ ) পক হইল 1 ৰতক্ত হ্ভথ। অন্ত খহ"কৰ 

প্রহাব কব'খশি * বল 15কে *স্্পর ক ত্রম-ুদ্ধআনভ্ত কবি | 

অবণদৃপ্তী অশ্থগণ আঁতবা ». ধ বণ তাহা ০ অল্প পাণ্বী আমা দর 

উপঘুক্ত লহ, অতএপফমপ বত সা বণ £উব ৭ ভ বিষা যেন সমুএ 

আববাণ সস্থ ধুণদরা ৬খ ৩ কব" এক, হব “ক দঅকাশআক্র 

কবিষাহু ন অমবাও 1 স্রন্র*চর চড যাব শ আক্রমণ অমদে” 

উপযুক্ত ণঞ্জে এই ভাবয ই নন বনগ্মব্ভগ অবাশউতোলন কয়া 

পুন ন*মুখ শিতৃন্ত তলা ন লজ শশী অশ্বাবোহাগণ বিহ্াণ 

ভুদি ১) গ্রাপ্ত হলো বুদ্ধচঞ্জে শ্রবাবশ* হ শন অথগণণক বারম্বাব 

চঞাক্গা বশর করাহতে লাশিল ভাশ্বগৎ ও তন *লেব শক্ুণণ দিগ ৪ 

পাগন ক বখা ছ এব* বশও স্মুদ ব শোঙ্গ্দব ন)া লজ্বন কবিযাছ* এছ 

ভাবয়। ধার' ২) প বন্য পুলক মগ্ডশাক কে ভ্রমণ কবিতে লাগিন। নল 

স্বী? থোটকবে নাজব আতগত্র তলে নে শ্রসণ কবাপ্তেন, বোধ হয় বাহু 
ব্যাত্যারূপ চত্রণনি অবন্ম্বন পুকক অদ্য।পি াগই শিক্ষা কবে। 
সপ পিট শা ৬০৭ 

(১ বিহাবভূশি- নৃ'ণভুমি, পাক্ষ বীদ্ধব উপাসনা স্থান। বৌদ্ধেয়া 
উ |সনা গৃহ প্রদক্ষিণ কবিণা থাঁকে এব" সিদ্থুদশীধগণ স্বভাবতঃ বুদ্ধভক্ত। 

(২) ধারা-আস্বব গতি ঘথ (১ আস্কন্দিত, (২) ধাঁবিতক, (৩) বেচিত, 
(৪. বলগিহ ও (৫) পচা 



গ্রথম সর্গ। ৫ 

অনপ্তব হবি নিদ্রীতিলান্য যরধপ সমুদ্রে প্রবেশ করেন নলও সেইরূপ 

গ্রবাল (১) বাঁশ পবিব্যাপ্তী ঘন (২) চ্ছাষা সমস্থিত বিশাশ কাননে প্রবেশ করি 

লেন। পুলবাঁনীগণ এতাঁবৎকাপ সম্প্রশ লাচান তাহাকে অবশোকন'কবিন্ছিশ 

এক্ষণে তিনি দৃষ্টি ব ল্ভূ ভওষ নে চহাশী০ ল স্বাস্থানে প্রস্থান কাঁল। 

উদ্যানপ লগ্ণ অক বাদ" ক বলা তঁহাক মনাজ্ঞ ফশপুষ্প বিশাভিত 

উদ্য নব নস্বীশশ দেখাল গিশ। বলষ্পিগণ প শ্গপলাফ্ন বিকম্পত 

পল্পবস্ীস্ত কুশ ও পুষ্প গ্র্ণ ক শা বৃদ্ধ খ ফ্ব হাঁ তান ভতিথসৎকাব 

করিঠে € টিল। বি বণ ফনপুষ্পবি শীশত বিণ১এ উপ্ৰা অবালাকনে 

নশ অহ্যন্ত আন-দত্ইশ্ন ভণ্যবান ব্য স ক্ই স্খলাভ কক্ন। 
এনিশিত্ত শইবিশ সক নেও'ব স্বাশীএটস্ লগ্ন উর্শিশখা, কাকিলের 

শখুব গান ৭ যমুব «৭7 উ৯নপৃা তৌন্যরএককাপ তাহার সবা করাত 

লগিশ। পাব শুক কনপব শশী*শিহ্ণা কবাসয়া সেই ক নান 

ছা ডঙাদিব ছা শী ব বৃশখাম উপ বশন পুলক পূর্ব ভ্যন্ত 

শীত ান্যা *ব অন্থনব অ না* কর ৩ ৭1 নল তাদশ 

বমশীম ঘদ্যাঁণ শশপ কাক শব গন ও শু কব ভ্তবপাঠ শ্রবণ করিস! 

অনন্দ5 হাানবট কন্তরদশনী লবস্বশ* আঁত্িবিক অনন্দ উপভেগ 

কর্করাত € বানা ল* «বৰ শু*গুবা তববমু মব গণ্বশ্র বনবাধু 

তাহার ফবাঁধবাতিল লা কন কশে পঙ্তক পলক বসস্তব অন্হ্্ধান 

বত কন্দর্প বল] নন্চবটিতহ “শ 

সম্াই না এ জপ বাক দশ পু কবিয়া এমণ বলতে ব রঙ 

এক রশণীয মরবব ন* গচশকধ্ণেনে হকদেখ+ বাহতঘে, 

বৰ রিনিধি মঙ্গভশে বুকাল লাঞ্চ বধর্দি গহণ পুত্খ * লর শবণাপন 

হহয। এও ব ণীয় উদ্যান বস করিতেছ। যে সরবব শ্বেপ্বর্ণ মুণাল 

সমৃষ্চ্ছাল জলমধ্যন্গ এবাবতণ ণন দপ্তডাশ ধাবণ করিত যে সাবাবব শীব, 

প্রান্তে বিগ্রান্ত তুৰস্গণেব প্রশ্বিশ্বচ্ছলে তসঙ্গ কশা পর চলিত অশখখ্য 

উচ্চ শ্রব1 ধাবণ কবি, যে াবোঁবব ভ্রমব শ্য মূলত মধাপল কদন্বচ্ছলে কলঙ্ক 
০ 

(৯ প্রবাল-নবপ্ল্লব পক্ষে পল 
(২. নস নিবিড পঙ্গে মে 



৬ নৈষধচরিত। 

সন্ধুল শশধরকুগ ধারণ করিত, যে সয়োবর স্বেতবর্ণ ও কৃষ্বর্ণ সরোরুহজাল 

চ্ছলে চক্র ও কালক্ টব শোভা উদশীবণ কবে বশিল্পা বোঁধ হইত, নল সেই 
সমুদ্রলূশ পৌভাসম্পন্ন সরোববে তটসমীপচাবী এক হিবগ্ময় হ'দ অবলোকন 
কবিয়! অত্যন্ত কৌতৃহলাক্রান্ত হইলেন । বিধাতাঁব ইচ্ছ। অব্ঠরন্তাবী বিষয়ে 
বাধাশৃন্য , স্থৃতবা* তৃণ যেরূপ বাত্যার অনুগমন কবে, সেইরূপ মনুষ্যচিত্বও 

অবশ হুইয় তাহার অন্ুগমন ফরে। 

কিষৎক্ষণ পরে হ*স গ্রীবাদেশ বক্রভাবে পৃষ্ঠদশে স্থাপন কবিযা চিদ্রিত 
হইল, তদ্ধর্শনে নলেব হ*সধাবণ ইচ্ছা বলবণী হইযা উঠিশ। তিনি অঙ্ব 

হইতে অবরূড হই লন। তৎকীলে তাহার পাছৃকাধুক্ত পদদ্ধধ অবণলাকনে 
বোধ হুইল যেন তাহাবা' প্রবাল ও পদ্মের সহুত যুদ্ধ কবিবাঁব নিমিত্ত বম্ম বৃ্ত 

হইয়াছে। নব নি শব পদসঞ্চ রে তটান্তদেশে গমন কবিয়া! কবপন্কজ দ্বরা 

সেই হ*সকে ধারণ কবিলন। হ*স আপনাকে রাজ গৃহীত অবলোকন 
ফরিয়। উভিবাব নিমিত্ত বাবার চেষ্টা করিতে লাগিল, পরে তদ্ধিধণ্যম হতাশ 

হইযা নলের হস্ত দ'শন ক্লবিতে লাগিল। সবে বস্ অন্য জলচব পক্ষিগণ 
ভয়ে উৎপতিত হওয়াতে পর্যাকুণ হ্যা তরঙ্গচালিত সরোরুহ কর দ্বারা 

মলকে হ"সগ্রহণে যেন স্লিখ রণ কবিতে লাগিল। তাদৃশ বমণীয় ত*সবিহীন 
সরোবর পরিত্যাগ কবিয়া প্রস্থি লক্জ্মীব পাদপন্কজের শব্বাযমান নৃপুব সহ্ৃশ 

তীবস্থত কণহ'নমণ্ডলী শব কবিতে লাগিল। এ 

মহারাজ নল হণসকে হস্তে ধারণ কবিষা! ব ববাব আমি পঙ্গীর এরপ 

হিবগ্মধ পক্ষ সৌন্দর্য কখনও দেখি নাই এইরূপ প্রশ*স। কবিক্ছেন, এমন 

সময সেই হণ্স তাহাকে বলিতে লাগিল “হে মহারাজ তুমি আমাব 
হিবগ্য় পঙ্গ অবলে|কন কবিয়া লোভে চঞ্চল হইয়াছ, অতএব তোমাকে 

ধিকৃ তুযারবিন্দুতে সমুদ্রেব ন্যায় ইহাতে তোমার ি পরিমাণে কমলো 

দয় (১) হইবে । আমি ক্োেমাকে দর্শন করিয়া অবধি তোমাব উপর বিশ্বাস 

স্থাপন করিয়াছিলাষ, সুতরা* আমাকে বধ কবিলে কেবল প্রাণিবধ পাঁতক 

হটবে না। বিশ্বস্ত বধ জনিত পাতকও তোমাকে কলুষিত করিবে। ধরার্শিক 
গণ কৃতবিশ্বাস শক্রবধেরও বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন । স্থানে স্থানে রখহুর্মদ 

(১) কমলোদয় সম্পত্তির বৃদ্ধি, পক্ষে জলবৃদ্ধি। 
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বীধগণ বভিয়াছ, তাহাদিগেব বাবা কি তোমাৰ এই হিশসাৰৃত্তি গবিপুবিত 
কনা]? হে বাজন। যে বিহঙ্গম ন্বভাখতঃ দীন, অতএব দয়াব পান্জ্র, 

তাহাব উপব “তামাব এই কুবিক্রম প্রকাশ অত্যন্ত অন্ুচিত। আমি পম 
ফল মৃশ ভক্ষণ কবিষা মুনিব ন্তাষ জীবন ধাবণ কবি। তুমি আমাৰ প্রতিও 
দ্ডবিধান কবিতি উদ্যত হইযাছ, হুতবা* পৃথিবী তোমাকে পতিত্বে বরণ 

কবিধা লহ্জিত হইাতছে।» হ*স এইবপ বাক্যে নলাক আশ্র্য্যাঞ্সিত ও 

লজ্জিত কবিষ। তাহা জদয়ে করুণার আবির্ভাব কবতঃ কছ্িতে ভ্কাগিল “ হু 

বিধাতঃ1 আমি আমাৰ বৃদ্ধী মাতাৰ একমাত্র পুত্র, আমার পত্ধী নুতন 

্রন্থত হইযাণ, এই ছই জানব' আমিই একমাত্র অবলম্বন। এইরূপ 
ব্যক্তিক রধ কবিতকি তে।মাব দা হইনতছে না? তুমি যে হস্তে প্রিষাব 

কোমশভ! ও শীতশত| নির্মাণ কণ্বযাছ সেই হস্ত হইতে “তুমি বনিত! বিষুক্ত 
হইব এই কূপ ললাটন্তপ নিষ্ট,ব লাপ কিরূপে বহিগত হইল। হে জননি। 

আমার দযালু বন্ুগণ মুহূর্ধমাত্র স সাবের নিন্দা কবিয়া অশ্রবিসর্জন পূর্বক 
বিগতাশাক হইাব। কেবশ তুমিই হুত্তব পুত্রশে'ক মাগব উত্তীর্ণ হইতে 

পাবিবে না। হে পিষে! আমাব স্বামী আযাব নিমিত্ত সন্দিষ্ট মুণাল লইয়! 

কতদব আদিতেছেন এই কথা তুমি আমাব সহচর পক্ষিগণকে জিজ্ঞাসা 

কবিলে তাহাবা যখন আমাব শোকে বোদন কবিবে সে সময তোমার কিরূপ 

ইবে? তুমি অদ্য আমাৰ মবণ খার্তা শ্রবণ কবিষ! নিঃসন্দেহ দশদিক শৃল্ত 
বোধ কবিবে। অধি হুন্দরি। তুমি যদি আমাব শোঁকে বিদীর্ঘহৃদয় হইষা বিপদ 

গ্রস্ত হও, তাভা হইলে আমি হত হইযাঁও পুনব্বাব দৈব কর্তৃক হত হইব। 
আমবা ছুই জন পবলোক গন্ত হুইশে অচিবোৎপন্ন শাবক সকল নিশ্চয়ই 
অন্নাহাবে গতান্ হইবে । হে শাবকগণ। যদি ভোমাদেব জননীও পবলোক গত 

হয়, তাহ! হইলে তোমর। অব্যক্ত শক কবিষ! আব কাহাকে আহ্বান করিবে, 

নিঃসন্বেহ মুখ কম্পিত কবিধ! বথাবশেষ হইবে” 

এইক্সপ বিলাপ কবিতে করিতে হণ মুচ্ছিত হইল | অনস্তব নলের নধন 
অশসকে তাহাঁব মৃচ্ছ! ভঙ্গ হইলে, দীন দযালু নল, তাহাকে “আমি 
ভোঁমাকে যাহার জন্ত ধবিয়াছিলাম সেই আ'লীকিক .দীনদর্ধ্য দর্শন করিলীম। 

এক্ষণে যথেচ্ছ গমন ক বলিয়! পবিত্যাগ করিলেন । হ*স মুক্তিশাভ করিলে 
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তাহার সহদর পক্ষিগণ চক্রাকা ব ভ্রশণ ব্যপ দশে তাঁহার শীবাজন। কণ্িষ্জে 

লাগিল এব" আ ন্দাশ্রু তাহ'দিগেব শে কাশ্র প্রবাহয় অনুযত্তাঁ হল্ল 

দ্বিতীষ সর্গ। 
স্পা ও পানা এটিই 

**স পুকাষাত্তশ নাল হস্ত হইতে মক্তি 1৩ করবি] আঁ করঁচশীষ আনা 

ল* কবল এব বুচশ য় উ ন্শন কবশা চগ্চপু দ্বাৰা লল্ত পাঁপণ বন্ধুল 

গর্ত পবিষ্কর ক ক ল গশ। অনন্থন চিল” 7 শীল শ্যষ লব 

কোকনদ সদৃশ কবব উপ ব 1 তা নলঅ কিক ব ১ভলন্ধিন 

করিশ হসএস্না কীহস্লী +লকেটিজ বকা হব ৮ সক কব 

কত শগশ হনছন বন্মশাকজ্ঞ রব. গণও শুগল দলা কবেন 

না। ছ্ুদবশ নিজ্কুল *ল্মক তস্য জীকশশ পশাপডক পক্ষ 91 বপ্ণাধ 

ভৃণভক্ষণকাবী শুগাদবধ ববনাবভগণ্বপাল্কল্াণ আম িবপ্বাধ 

অতএব হুশ দম! কন্যা আ কে ব পনি যাগ কবয়ছ লে শা ব 

ধর্মই ই শাছ।্ু্য ম্ব শা ঞঙ্ব বৃতোন ৬ নে স্তিশীড ভম্মা য় 

গববর্ধা্ঘ 1 শাহাব শান্ত কবা হব আমিও বাঁক শঅআপ্রয় 

বাক্য বলাছ এক? প্রি কাখ্য বি 1অপলাদ কহ ইচ্ছ। 

কবিধা ছ। ভুণ সার্ব মহ ও অ চিন বউ নদ স্পিষ্কাধ্য 

তোমার উ পক্ষ কর ডঠ্িতিনগ ৯ মন অহুবশ দৈব্হ তে প্রপ্ত 

হই ক্ছ বিবেচনা কবিও শদ* “ব ব্যঞজি দৈ বব হস্তক্করূপ ৯মি পৃথ 
বীৰ আঅপীষ্বর। অ মসমা বিচক্ষণ আমিযতোখার কি উপক র করিতে 

পণিষ্ষ বলিতে পাবন কিন্তু তথ শিএতাঁমার প্রশ্যপকা রব হুচ্ছা পণিশ্য গ 

কবি'ত পারিতিছি না। লো ক সাধ্যান্তমা ব উপকারবব প্রহ্যুপকার শীন্বই 

সম্প্ন কবে। নেই প্রত্্যপক র মান হউক অথবা 'অল্প হউক পণ্গুভগ্গণ 
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তাঙ্গাতে আগ্রহ বা! অনাদব কবেন না। তুমি মদীঘ বাক্য যুক্তিযুক্ত বলিয়! 

বিবেচন1 না কবিলেও (তামাকে শুনিতে হইবেক । আমাব বাক্য পক্গিবাক্য 

বলিয়াও কি শুক বাক্যেব স্তায় তোমাৰ আনন্দ বিধান কবিতে পাবিবে না? 

অবাতিগণেব পক্ষে সার্থকনামা ভীম নামে এক নবপতি আছেন। বিদভূষি 

তাহাকে অধিপতি লাভ কবিষ! বাসব পবিপালিতা! অমবাবন্ীকেও উপহাঁদ 

কবে। সত্যবাদী মহধি দমন প্রসন্ন হইয1 ববদাঁন কবাতে তিনি অ?লীকিক 

গুণ সম্পন্ন) একটি কন্ত! বত্ব লাঁভ কবিবাছেন। সেই কন্ত1! নিজ দেহ কান্িতে 

ত্রিভুবন বমণীগণেব বমণীযতা! দমন কবিষাছে বলিয1 তাহাব নাম দমযস্তী 

হইয়াছে । হে বাজন। ভুমিও দমবন্তীব নাম গুনিষ! থাকিবে । ব্যবধান 
থাকিলেও পশ্তুপতি মৌলিস্থিত চন্ত্রকলাকে কে ন! জানে? বিদ্ষী দমযস্তী 

অস্তকে যে কেশকলাপ ধাবণ কবেন, কে পণ্ড কনক ও পশ্চান্তাগে স্থাপিত 

চামবেব সহিত তাহাঁব তুলনা! ইচ্ছা কবে? হবিণগণ খুব দ্বাবা কণ্ডযন 

ব্যপদেশে, দমযস্তীব বিশাল লোচনেৰ সৌন্দর্য্যে পবাজিত হুইযা! ভয়ে মুদ্রিত 
হ্ব স্ব লোচনেব সান্ত্বনা কবে। দমযস্তীব লোৌচন্ঘধ অঞ্জনশূষ্ঠ অবস্থায পদ্মকে 
এবং অঞ্জনযুক্ত অবস্থাষ থঞ্জনকে সৌন্দর্য্য বিষষে নিবহস্কাব কবে। তাঁহাব 
বদনচ্ছদবাঁচী অধববিষ্ব পদটী, বিশ্বফল ইহা! অপেক্ষা! হীন বলিয! উপযুক্ত অন্ধ 
প্রাপ্ত হইয্ান্ছ । বোধ হয বিধাত। দময়ন্তীব বদন নিশ্মাণ নিমিত্ত চন্দ্রমগুলকে 

সাব শৃন্ত কবিয়াছিলেন, এজন্ত চন্দ্রের মধ্যস্থিত গভীব গর্ধে শ্তামবর্ণ আকাশ 
দেখিতে পাওয়া যায । বোধ হয সৌনার্য্য পৰীক্ষা প্ল্প সকল দময়স্তীর 
মুখব নিকট পবাভৃত হইযাছে, এজন্ত এখনও তাহাব! পবাজযেব চিহত্বব্প 
জল হইতে উত্থান পরিত্যাগ কবে নাই। হে শুব। দমযস্তীব হস্ত দ্বাব জল 
ছুর্গস্থত মৃণাল পবাজয় কবাতে এব* কববিলাস দ্বাব! মিত্রসেবী পঞ্চজগণের 

গ্রহণ করাতে সব্বথা তোমারই উপযুক্তা। কৌঁধ হয, দমযস্তীব চিকুবজাল 
বর্থকে পবাভূত কবাতে মযুৰ তৎসদৃশ সৌন্দর্য্য কামনায় ষভাননের সেবা! 
করে। বোধ হয়, বিধাতা কোতৃহলী হইযা মুষ্টি দাবা দমযস্তীব মধ্যদেশের 

*পবিমাণ করিয়াছিলেন » এজন্য তাহাঁধ উদৰ বত্বম্ষ কাঞ্চী বিশেভিত বলি 

ত্রর বপে অঙ্কুলী চতুষ্টষের চিন বহন কবিতেছে। বোধ হয়, ছুইটি পদ্ম 

হুর্ধ্যেব অন্যন্ত আবাধন! কবিয়া দমযস্তীব পদত্ব প্রাপ্ত হইযাঁছে এব* বিখাঁতাৰ 

চি 
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বাহন হছুংস দম্পতী শব্ধায়মান পাদকটব্যপদেশে তাহার সহিত মিলিত 

হইয়াছে । আমি সবোববে অবগাহন উদ্দেশে নান। জনপদে ভ্রমণ কবিষা 

থাকি। একদিন বিদর্ভদেশে গমন কবিয়! সেই কৃশমধ্যা। দময়ন্তীকে নয়নের 
অতিথি কবিয়াছি। বিধাতা কাহাকে ন্বর্গবমণীগণ অপেক্ষাও অধিক 

স্ন্দবী দঘয়স্তাব পতিরূপে স্থৃষ্টি কবিয়াছেন, এইরূপ চিস্তা করিয়া আম 

ত্বাহাব অনুরূপ ববেব অঙ্ুসন্ধান কবিতে লাগিলাম। অনস্তর অন্তান্ত 

যুবাক পূর্বপক্ষত। দূব কবিতে অপমর্থ হইয়া তোমাতে সিদ্ধান্তবুদ্ধি নিবেশিত 
কবিয়াছি। যদিও অনেক দিন হহল আমি তাহাকে দশ্ন করিয়াছি, 

তথাপি তোমার সৌন্দধ্য অবপোকন কবিয়া আমাৰ পূর্ব্ব সশ্কারেব উদ্বোধন 
হওয়াতে সেই চাক্হাসিনী এক্ষণে আমাৰ স্থৃতিপথে আবঢ হইযাঁছেন। 
ছে বীব। সেই দময়ন্তীর সৌন্দরধ্য কেবন তোমাতেই শোভা পাষ , মণিহাঁবের 
রমণীপ্নতা কেবশ যুবতী হৃদযেই শোভ1 পাঁষ। দময়ন্তী ব্যতীত তোশাব 

এই অলৌকিক সৌন্দর্য্য এই ধনপূর্ণ। পৃথিবী ও কোকিল কাকণী সম্পন্ন 

এই বিশাস কানন বন্ধ্য বৃক্ষেব কুস্থমেব স্তায় নিরর্থক । কুমুদেব পক্ষে 

জলদাবৃত চন্দ্রিকা যেক্ূপ, দেবগণ বাঞ্িত সেই দমস্তাও তোমার পক্ষে 

সেইন্ধপ। আমি দমযস্তা সমীপে গমন কবিষ! তোমাঁব এরপ প্রশ'সা কবিব 

যে, ইন্ত্রও তীহাব্, তোমাকে ববণ করিবাব সঙ্কল্প দুব কবিতে পারিবেন ন!। 

আমি কেবল তোমাব সম্মতি জানবাব নিমিও এই সমস্ত জ্ঞাপন কবিলাম। 

যাহা হউক, এইরূপ বল! নিতান্ত অন্তায় হইয়াছে, সাধুগণ নিজেব উপ 

কাবিঠ! কণ্ প্রকাশ না কবিষ কাষ্যে প্রকাশ কবেন। 

রাজ! নল দিজবাজ্েব এই ধচনামূত গান করিয়া! অভি তৃপ্তিবশত,ই যেন 

তাহাব উদগাবস্বরূপ হাস্ত প্রকাশ কবিলেন। অনস্তর হস্তদ্বার! হণসেব গাএ 

মার্জন কবিয়! তাহাব সন্তোষনিশিত্ত মৃুস্বরে কহিতে লাশালন, হে বৎস। 

তোমাৰ আকৃতি যেৰপ নিরুপম, সুশীলতাও সেইরূপ অনিব্বচনীয। ৭ 

আক্ৃন্ত অনুষ1য়ী, এই যে সামুদ্রিকমত, তুমিই তাহার প্ররৃষ্ট উদাহবণস্থল। 

তোমাৰ শরীব যে কেবল স্থবর্ণমষ তাহ! নহে, বাঁক্যও স্ুবর্ণময়। আকাশে 

যে কেবল পক্ষপাতিত। অ ছে তাহা নহে, আমাতেও তোঁমাব পক্গপাতিত1 

আছে। ধনীগণ পদ্মা্দি নিধি পাইলে যেরূপ আনন্দিত হয়, সাঁধুগণ? 
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গধবানের সমাগমে সের আননিত হন। ত্রিভৃবন ব্শীকবণে সন্মোহিনী 
বিদ্যাস্বরূপা দময়স্তীব বিষয় আমি অনেকবাব শুনিযাদি, এক্ষণে তোমার 
কথায় স্বচক্ষে দেখিযাছি বলিয়! বোধ হইতেছে । আমি দময়ন্তী বিবহাললে 

অহমিশ দগ্ধ হইতেছি। দক্ষিণানিল মলয়ন্ত সর্পগাণব বিষ ফুৎকাবময় বলিয়া 
বোধ হয়। চন্দ্রকিবণ আমাকে অত্যন্ত অভিতপ্ত করে, বোধ হয় চন্ত্র 

প্রতিমাসে যে হুর্য্যের সহি৩ সঙ্গত হন, তাঁহাতেই তাহার কিবণেব শীতলতা 

অপগণ্ত ভইযাচ্ে। যদি কদর্পশাধক বজ্ না হইব কুসুম হয, তাঁহ। হইলে 
নিশ্চয়ই তাহা বিষবন্লীজাঁত হইবে , যেহেতু ইহা আমাব হৃদযকে অতিীত্র 
তাপিত ও ধিমোহিত কবিযাছে। হে হণ্স! তুমি বিধাতাপ্রবিত হইম! 
অকম্মাঁৎ এখান উপস্থিত হইযাছ। অকন্মাৎথ সমাশত পোঁত যেকপ সমুদ্র 

বিপনন ব্যক্তিব অবলম্বন হয়, তুনিও সে৯ৰপ আঁমাঁব অবলম্বন হও। অথবা 

তোমাকে নিয়োগ কৰা আমাব পিষ্টাপষণ হইতেছ। সাধু ব্যক্তিগণের 
পবোপকাধিতা ভ্ঞানেব গ্রাঁমাণ্যেব হ্তাষ আপন! হইতেই হইয়! থাকে। 

পথে তোমার কুশশ হউক, আবাঁব যেন শীঘ্রই সাক্ষাৎ ভয। সত্ব অমাব 

অভিলধিত সম্পন্ন কব। হ্চেবিঙ্গম। সমযে আমান ম্বণ কবিও। 

বাজা নল এই বলিষা! হ*সকে পবিত্যাঁগ পূর্র্বক ধৈর্ধ্যাবলম্বন কবিষা 

বিশ্মিতমনে উপবনস্থ দ্রীডাগৃহে প্রবেশ কবিলেন, হ*সও দমযস্তী দর্শনে 

সেই দ্দিনকে সফল কবিবাব নিমিত্ত পৃথিবীব ভূষণস্ববপ কুগ্ডিন নগব উীদ্দশে 
প্রস্থান কবিল। সে প্রথমে দিদ্ধিস্থচক জনপুর্ণ কলস, অনম্থব ক্ষণকাল 

গগনমার্গে মন্দগতি অবলম্বন কবিয়া নালব উপবনস্থত বসাঁল ফল এবং 

পবে কবি শাবক সদৃ্প মেঘজাল সমাচ্ছন্ন পর্ব * দশন কবিল। হণ্ন এইক্প 

শুভন্চক পদার্থ অবলোকন করিষা প্রশষ্টমান গমন কবিতে লাগিল। 

তাহাব ভ্রুতগতি বশভঃ শুক্ম শবীবকান্তি অবলোকন কবিষা /বাখ হইল যেন, 

সে কষপ্রস্তর সদৃশ নছোঁমগুলে নিজেব পক্ষ সুবর্ণ পৰীক্ষা কবিতেছে। 

অধঃস্থিত পক্ষিগণ তাহাব পক্ষেব শী? শ1 শব্ধ শ্রবণ কবিষা হেন তপশঙ্কায় 

* এক চক্ষু দ্বার! তাহাকে দর্শন কবিতে লাগি । লোকে তাশাব পৃর্থিবীপতিত 

ছাষা দর্শন কবিয়! তৎক্ষণাৎ আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিল, বিত্ত ভর মহা- 

বেগে তাহাদেব বোচদপথ অতিরূম কবাতি কিছুই দখিতে গাইল না। 
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এইবপ নিশ্শৰে অবিশ্রীস্ত গমন করিযা হণ্ন কৈলাসসদৃশ- সীধমালা 
পরিশোঁভিত মনোহব ভীম পালিত কুগ্ডিন নগব দর্শন কবিল। 

যে নগরে অন্ধকাঁব হু্যেব তযে রাজগৃহস্থিত ইন্ত্র নীলমণিব কিরণচ্ছলে 
গৃহে প্রবেশ কবতঃ ঘনীভূত হইয1 বাঁদ কবি, যে স্থানে দীপ্যমান ক্ষটিক 

মণি বিনিশ্মিত গৃহ সকল পৃথিবী ও আকাশেব অন্ধকাব বিদুবিত কবাতে 
প্রত্যহ পুর্ণিম তিথি বলিশ! বোধ হইত, যে স্গানে বাঁপী সকল সুন্দবীগণেব 
স্নানপ্রক্ষালিত কুম্বমে বক্তবর্ণ হইব স্থির প্রতিজ্ঞা মানিনীব ন্যায সমস্ত বাত্রিতে 

প্রসন্ন হইত ন' যে নগবীতে বাত্রিত কিযৎক্গণ নিস্তব্ধ থাঁকিযা যোগিনীব 

ন্যায় মণি বিনিম্মিত গৃহগণেব প্রাকাঁব মধ্যস্থিত নিশ্মল জ্যোতি" দশন কবিত, 

যাহাতে প্রাসাদ সকল চঞ্চল পতাকাঁপ্রান্তেব ভাডনাঁষ আকাশগামী হয 

সারথি অরুণকে অশ্বচীলনবিষায বিশ্রীম দান কবিত, দিবাতাগে সূর্য্য কান্ত 

মণিনিম্মিত প্রাকাঁব প্রজলিত হওযাতে যাঁল অনলবেষ্টিত বাঁণপুবীব 

সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইত, যেকপ মাকাওয নাবাযাণব উদবে সমস্ত জগৎ দশন 
করিয়াছিশেন, সেইঈবপ ক্রেতৃগণ যে স্কানে আপণে বিস্তাবিত জশতেব সমুদয় 

বস্ত দর্শন কবিত ঘে নগবে শীতকালে শ্য্কাস্ত মণিময সেতু সমস্ত দিন 

তাপ গ্রহণ কবিত বলিষা বাত্রিতে তাহার উপব দিয়! গমনকালে পথিক 

গণেব চরণ হিমে পীভিত হইত না, যাহাৰ চন্দ্রকাস্ত মণিময় পথ সকল চক্র 

কিবণজাত জান নলের স্বভাবের ন্যায় শীতল হওষাঁতে ুয্যুকিরণ শ্রীক্ষ 

ফালেও তাহাদিগকে উদ্ভপ্ত কবিতে পাবিত না যে নগরী পবিখামগুল ব্যপ 

দেশ অন্যেব আরত্বীকরাণর অবিষষ হষম্না ফণিভাষ্যব কটগ্রশ্নেব ন্যায় 

মণ্ডলাকাব চিক্ত ধাবণ করিত, যাঁলাব মাণিক্য নিশ্মিত গৃহ সকল দিবাভাগে 

হুর্যতাপে পিপাসাতুব হইয়! রাঁিতি আবক্তপতাক1 জিহ্বা দ্বাব! বারস্বাব 

চন্দ্রমগুল লেহন করে বলিযা! বোধ হইত, চন্ত্র কলঙ্ক যাহাব পীতবর্ণ বলভী 
পতাকার সহিত মিলিত হইযা মগুলীভূত শেষশারী কৃষ্ণের সাদৃস্ত লাভ 
করিত, ষাহাব শুভ্র পতাকা সকল নীশকাস্তমণি নির্শিত গৃহকিরণে শ্তামবর্ণ 
হইয়া যমুনার ন্যাষ হুষ্য ক্রাডে ক্রীভা কণ্বত, হণ এইবপ বিদর্ভ নগরীতে 

প্রবেশ করিয়। দমযন্তীর ত্রীডাৰন মন্দশান অত্যন্ত পুলকিত হইল। অনন্তব 
নক্ষত্রমধ্যস্থিত চত্্রলেখাব ন্যায় সমান সোন্দর্য্যশালিনী সখীগণমধ্যে বিশেষ 
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রূপে শোভমানা দময়ন্তীকে দর্শন কবিল। সেই ক্রীডাকাঁননে সথীগণ 

পরিবেষ্টিত! দময়স্তীকে দর্শন কবিয়াঁ হণসেব মনে হুইল যে, শচী ও দ্বৃতাচী 

প্রস্থৃতি অঙ্সদবোগণ পবিবৃত হইয়া এইব"প নন্দনকাননে ভ্রমণ কবেন। 

তৃতীয় সর্গ। 

অনন্তব হ*স পক্ষদ্বয আকুষ্চিত কবত €ে শ নভোমণ্ডল হইতে অবতবণ 

কবিধা! দমযস্তীমমাপে উপবেশন কবিল। শাহাব পক্ষপৃটেব আঁঘাঁতে ক্ষিতি 
হইতে যে আকন্মিক শব উখিত হল, তাহাত দমযন্তী অন্য বিষয় নিবিষ্ট 

চিত্ত বশতঃ চমকিত হইলেন । সখীগণও অন্যান্য বিষষ পবিত্যাগ কবিয় 

সেই নিরুপম সৌন্দরধ্যশীলী হণসকে দশন কবিাতি লাগিল। তাদুশ বমণীষ 
হ*সকে সমীপবর্তী অবলোকন কবিয়া দময়ন্ত্ী তাহাকে ধবিবাব নিমিত্ত চেষ্টা 

করিতে লাগিলেন। হস তাহাব অন্প্রাষ অবগত হইযাঁও, না উডিয| 

ভ্রমণ কেশলে ঠাহাব ধবিবাব চেষ্টা ব্যর্থ কবিতে লাগিল। দময়ন্তীব হ*স 
ধাঁবণ চেষ্টা বিফল হুইল অবালাকন কবিষা! সখীগণ কবতালিকা প্রদানে হান্ত 

কবিষা উঠিল। দময্তী তাহাতে ঈষৎ কুপিত হইয| তাহাদিগকে “তোমাব। 

কবতালিক1 প্রদানে হ*সকে চঞ্চল কবিও না এব* কেহই আমাঁব পম্চাঁৎ 

আসিও না” এইবপ ঠিবস্কাব কবিষা হ্থর্য্যব অন্থগাণ্মনী ছাষাব ন্যাঁষ 

হ*সেব অনুবস্তিনী হইীলেন। সবীগণ তাকে “ভামাব হ*দাতিমুখে (১) 

যাত্রা প্রশস্ত নে এইবূপ শব শ্রেষে উপহাস কবিতে লাগিল। তিনিও 

তাহাদিগকে কহিলেন, “হে সখীগণ 1 এই হ*স অশকুন (২) নহে, আমার 

(১) পক্ষীবিশেষ, পক্ষে কুর্য্য। 
(২) অস্তভ চিহ্ন, পক্ষে অপক্ষী নহে অর্থাৎ ইহা সূর্য্য নহে, পক্ষী । 



১৪ নৈষধচরিত। 

ভাৰী প্রিয়ের (১) আবেদক”। হংসও হ"সগাষিনী হুদতী দমবস্ত্রীব অগ্রে 

অগ্রে অব্যাকুলভাবে গমন কবতঃ যেন লজ্জা জন্মাইবাব নিমিত্তই তীর 

গতিব অনুকরণ কবিষ। উপহাস কবিতে লাঁগিলশ। দমযস্তী যাহাতে প্রতি 

পদ্নবিক্ষেপে “এইবার নিশ্চই ধরিব, এইরূপ মান কবিতে পাবেন, সেইরূপ 
মন্থব গমনে হ“স তাহাকে ক্রমশ: লতাগহনমধ্যে আনয়ন করিল। 

হণ যখন দেখিল যে, দমঘন্তী একাঁকিনী তাহাৰ অন্থুবপ্তিনী হইযাছেন 

এবং তাহার শবীর গমন পবিশ্রমে অতান্ত স্বেদাপ্ল,ত হইয়াছে, তখন শুকপক্ষীব 

ন্যাষ মাছুষ বাক্যে তাহাকে কহিতে লাগিশ, “অধি অন বুদ্ধি শালিনি। আর 

কতদুব যাইবে ? কি নিমিত্তই ৰা বৃথা একপ পবিশ্রম কবিতেছ ? এই নিবিড 

বনাবলী অবলৌকন করি! “তামাব কি শঙ্কাও হইতেছে ন।? আমি আকাশ 

গাষী, তুমি কেবল পৃথিবীচাবিধী, স্থতরা* ভুমি আমাক কিরূপে ধবিবে ? 
কি আশ্চরধ্য। এই যোবনকালেও তোমার শিশুত্ব দুব হুইল না। আমব। 
বিধাতৃবাহন হ*সগণেব বুণ্শসম্ভ,ত, আমাদিগেব প্রিষবাক্য দেবতা! ব্যতীত 

আন্তেব ছুর্লত। হে ভৈমি। কাধ্য সমবায়ী কাবণেব গুণ প্রাপ্ত হয, এজন্য 

আমবা শ্বনদীজাত স্বর্ণকমণলব নালা ও মৃণাল তক্ষণ কবিযা অয্নেন্ন অনুরূপ 

শরীরসৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইযাছি। ম্বর্ণ হ*সগণ বিধাতাব আদেশে নলেব ক্রীড়া 

সবোবরে অবগাহন কবিতে আসিযানিল, তাহাদের মধ্যে আমি একাকীই 

ভূমগ্ুল দশনে উতমৃক হ্যা ভ্রমণ কবিতেছি। একদী। আমি বিধাতা ভ্রমণ 
সময়ে পরিশ্রম ক্রিষ্ট আম্মীষ প্রধান হ*সগণেব ভাবগ্রহণ কবিবাছিলাম , তদ 

বধি নিবস্তব জ্রিভুবন ভ্রমণ কবিয়াও পবিশ্রান্ত হই না। সেই প্রসিদ্ধ 

বিবশোঁদয় (২) নবের স্বর্গ ভোগ জনক অতৃষ্ট ব্যতীত কোন পাশাদি মাদৃশ 

শবর্গায় পক্ষীকে বশীভূত কবিত পারে না। দেবগণ পুণ্য কাধ্য প্রভাবে 
নলের বশীভূত হইযা এই পৃথিবী7তও তাহাব স্বগ্গাভাঁগ বিধান কবিতেছেন » 

একারণ অচেতন বৃক্ষগণও ধূপদান ও জলসেকপ্রভাবে অসময়ে ফল ও পুষ্প 

উদ্দদীবণ কবিতেছে। আমব! স্থামরু পর্বত হইতে অবতরণ কবিয়! চামব 

(১) মঙ্গল, পক্ষে কাস্ত। 
(২) বিগত হইয়াছে “ব? যাহা হইত এব* “ল” এব উদষ যাহাতে 

এমন নব অর্থাৎ " নল” পাদ্ষ' কদাচিৎ জন্ম। | 



তৃতীয় সর্গ। ১৫ 

মদৃশ মন্দাকিনী জশসিক্ত পক্ষদ্বাব1 তীহাব ক্রীডা পবিশ্রম অপানাদন করিয়! 
থাকি। রন্তা মামাদিগেব মুখে নলেব গোনর্ঘয শ্রবণ কবিয়া তাহার প্রতি 

অত্যন্ত অন্তবক্ত হইমাছিশ , অবশেষে তাহাকে না পাইয়! ততসদৃশনাম! 
নলকুবনাকে ভজনা৷ কবিযাচ্ে। চে দমধস্তি। আমরা ক্রীডা কালে নলের 

গান শ্রবণ করিয়া স্বগে গমন পৃব্বক ইন্ত্রের গানকে যে হাহ! বলিযা! নিনা। 

কবিগাছিলাম, তাহাতেই তাজাব নাম “হা হা” হইয়াছে) ইন্ত্র শচীর 

সহিত নলেৰ উদাবত শ্রনাণ আনন্ধবা্পে আবৃন্ধ নয়ন হুইয়। ভাগ্যবশতঃই 

শচীব বাঁপস্বাব লোস্বাঞ্চিত শবীব অব লাকন কবেন নাই । মহাদেব নলের 

মানাহব গুণ অবণ কবিতি আরম্ভ কবিলে ত'হাব শবীবার্দভাশিনী অপর্ণাও 

কর্ণকগুয়নচ্ছলে অন্তলীদ্বাবা কর্ণদবাব বোধ কবিযা বাখে। চন্দ্র আমাদের 

মুখ নলমুখেব শ্ববিজনীশ-ক্ত শ্রবণ কবিয়া। লজ্জীয় কখন নৃ্যমধ্যে, কখন 

সমুদ্রমাধা, কখনও বা মেঘাচ্ছন্ন গগনমগুলে তিবোহিত হন। বোধ হয় 

বিধাতা দ্বাত্রিশৎ সণথ্যক দত্তময় বেখাব দ্বাবা নলে চতুর্দশ ও অষ্টাদশ ছুই 
গ্রকাব বিধ্যাবই অবস্থিতি ব্যক্ত কবিয়াছেন। নলেব কাস্তিও সম্পত্তি 

অবালাকন কাবলে কন্দর্প 9 বাঁসবে বীতশ্রদ্ধ হইতে হয এবং তিনি ক্ষমায়ের 

€১ মাশ্রধ বলিয়া শেষ ও বুদ্ধ স্মবগপথে পতিত হয না| যদি ত্রিতৃবনের 

সমস্ত প্রাণী গণনা কবিতে আবন্ত কবে, ষদি তাহাদের আযুঃশেষ না হয় 

এব* পবাদ্ধব অতিবিক্ত স*খ)1 পাকে, তাহা হইলে নলের গুণ নিঃশেষে 

গণিত হই তপাব। হে ভৈমি। পক্ষিগণের অবাবিত দ্বাব বলিয়া আমর! 

নলেব অন্তঃপুবে প্রাবেশ পুক্বক পবমাণুমধ্যাদিগকে ম'নাহৰ গতিব উৎকর্ষ 

শিক্ষ। করাইয়া থাকি এব* নানান্ধপ প্রিয় কথায় তাহাদের চিত্বরঞরন করি। 

আম ত হাদিগের অত্ান্ত বিশ্বস্ত, আমার সমীপে কোন কথ। বলিতে তাহাবা 

লজ্জা]! কনেন না। বিধাতা চতুক্ম খে যে সমস্ত যোগশাস্ত্র উচ্চারণ করেন, 
তাহা শ্রবণ করিয়। আমাব চিত্ত এরূপ নীরন্ধ, হইয়াছে যে, আমি যাহ! শ্রবণ 
করি, তাহ। পরিহাসোক্তি হইলেও কাহাঁবও নিকট গ্রকাশ কবি না। হে 

* বৈদর্ভি। কুমুদ্বতী যেক্ধপ হিমা"গু আশ্রা পদ্থিনী ছুলভ জ্যোইন্গান্থখ উপভোগ 
কবে, সেইরূপ অন্ত বমণী নলাশ্রযে তোমার ছুশ্প্য নিরুপম স্বর্গ স্থখ উপ- 

(৯) পৃথিবী ও ক্ষাস্তি। 



১৬ নৈষধচবিত। 

ভোগ কবিতেছে। যেকপ রসাল বল্গী বসন্ত ভিন্ন খতৃতে ভ্রমব গুঞ্জন প্রভৃতি 
সোভা গ্য প্রাপ্ত হয না, সেইকপ তুঁমও নলের অনূঢ় হগুযাতে আমাদিগেব 
প্রিষ্বাক্য স্থুখ লাভ কবিতে পাবিতেছ নাঁ। অথবা তুমি নিকপম সৌন্্্য 
শালিনী ও অনুঢা , তুণ্মি ষেনলেব হস্তে পঠিত হইবে না, তাহা কে বিধা 

তাব মনে প্রবেশ কবিয1 দর্শন কবিষাছে? বিধাতা নিশাব সহিত শশাঙ্কেব, 

গোবীব সহিত গিবীশেব এবং লক্ষমীব সহিত বিষ্ণুব যৌজন। কবাতে, যোগ্য 
বন্তব পবম্পব মিলনে তাহাব স্বানাপিক প্রযত্ব প্রসিদ্ধ আছে। তুমি নিথিল 

বমণীগুণভূধিতা, স্থৃতবা* নল ব্যতাত অপব পুকাষব সহিত বিবাহ তোমার 

অনুপযুক্ত , কোমল মললীমাল' ককশ কুশহুত্রে গ্রথিত হইন্ে পাবে ন!। 

আমি বিধাতাব ষান বহন ক্বিতে কবিতে তাহাকে জিজ্ঞাস কবিলাম, 

“আপনি কাহাকে নলেব উপযুক্ত বধপে স্থাষ্টি কবিযাছেন ? তৎকালে চক্রের 

ঘর্ঘব ধ্বনিতে তাহাঁব বাক্য ভাল কবিষ! শুনিতে পাইলাম না, তিনি যেন 

তোমাব নাঁম কবিলেন বলিয়া বোধ হইল। অথবা তুমি যদি অপর পুরুষেব 

সহিত স*যোজিত হও, তাহা হইলে বিধাতা বিবেচকতা! কীত্তিতে চিবকাল 

যাপন কবিয়! এক্ষণে কিরূপ জনাপবাদ সমুদ্র উও'্ণ হহাবেন? থাকুক, আব 

অপ্রস্তত বিষষের অনুশীলনে প্রয়োজন নাই। হে কুশার্গি। আম তোমাকে 

অত্যন্ত পবিশ্রান্ত কবিষাছি, এক্ষণে সেই অপবাধ অপনযন কবিতে তোমাব 

কি অভীষ্ট সম্পাদন কবিব বল এই বলবা হ*ন দমবস্তীব অস্তণত অভিপ্রায় 

অবগত হইবাব নিমিত্ত বিবত ইইল। 

দময়স্তী হণলবাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা কিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে 

হ'স। তুমি অপবিচিত হইলেও আমি যাহার প্রেবণাধ তোমাকে বিবক্ত 

করিয়াছি, আমাব সেই শিশুচাপল্যকে ধিক! নিম্মলচিত্তবশঃ তুমি সাধু 

গ্রণের আদশশ্বরূপ, আমি অপরাধযুক্ত, স্ুতবাং আমি অগবর্তিনী থাকাতে 

সেই অপবাধ তোমাতেও গ্রতিবিষ্বিত হইয়াছে । হে সৌম্য । আমি বালিকা, 

অতএব যে অন্যায় আচবণ কবিয়াছি, তুমি অগ্রে তাহা "ক্ষমা! কব। তুমি 

হ'ম হইলেও দেবাঁশ বণীয়া মতম্তনুপ্তি নারায়ণেব ন্যায় পুজনীয়, তুমি 
আমার এমন কি প্রীতি সম্পাদন কবিবে, যাহা! আমাৰ নযনদ্বপ়েব তদীষ 

দশনজনিত আননদকেও অতিক্রম কবিবে? চন্দ্র নিজে অমৃতমন কিবণ 



ততীষ সর্শ। ১৭ 

দ্বাবা লে'কনযনেব আনন্দ ব্যতীত আঁব কি কর্তা থাকেন? আমার অস্তঃ 

কবণ যে অভিলাঁষকে পাবত্যাণ কবে না তাল! *কবাপ কগপথে আগমন 

কবিবে। দ্বিজবাজ (১) পানি 5শাণ অশিশাষ বোন বাল! শিলজ্জ 

হইয়া গ্রকাশ কবে। 

দমযস্তী লঙ্জিগভাঁব এই কথা! বালব ত্লুশীন্তাব অাম্বন কবি্ল হু“প 

তাহার বাক্য কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ ইন কহিঠে লাল, ইশেনি। তুম হস্ত 

দ্বাঘ! চন্দ্র খাবণেব হচ্ছাব ন্তাষ যাল কহিল "লাখ শুদৃ খাখকে)খ স্তা 

আমি কি শু নতেও পাই না? যা1মনামাতোধন্শানথ নাছ তাশ প্কি 

জন্য অর্থেব স্তাষ গোপন ববিপণ্ছ ॥ পেখ না]চিগ্তাণ্ব অশী অনা 

ব্যক্তিগণ সেই বক্ষ কও প্রান্ত হইশা ক। হভেবরৃশাঙগ। দিও আমি 

অনাভভ্ঞ পক্ষী তথ শি শি আমাক বন্ধ শাক প্যে শ্যবাদী ও বীশীজক 

গণেব অগ্রণণ্য বলি] জানিও। অনববগ বি »খুখাচ্চ বত বাবঝিশ 

শ্রবণ কবি আবাব অন্ত কবণ এপ 1ৰিএহ 1৮ আনি কখন শিথ্য1 

কথা বলি না। তুষি যদি সশ্দ্র শধস্থিশ ণঙ্কাপুখা মন কর্তে অ বাতাস 

কোন ছশ্রাপ) বস্ত লাভ কাব ৩ হচ্ছা কব "7 ও নজকণণ্ল শবিবচনা 

কবিও । 

এই বপি। হ*স বিরতক্ইনো দশাস্তী লন্ডভ* ও আন্টি ত» বা আমার 

চিত্ত ণঙ্কাগমনে কিম্বা অন্য কান প্ষি জানা নশ ণ্ব আনা 

[চও নল।ক প্রার্থনা কারে অন্ঠ কাঙহাকেও এখনি কৃবণ] «€ অথদ্বণ যুক্ত 

বাক্য প্রযৌগ কর্িনন। অবন্গণ লঙ্গাশ »প্নাশ* অরগ+[ প্রকাশ 

কাবতে [াবেনা বিখচনা কর1 » ণত্মপ শাব। দশয়গ্তীকে কহল 

দমবস্তি। আমি নির্বোধ ন*» তমাবঠ্গ বাকল বাজল সহ্তি 

বিবাহ অঠিপ্রত ও মামান চিও নল ক পার্থ।কর এত পরৃশ অর্থ ণবিত 

পাধিষাছি ১ কিন্ত ঠোমাব অন্ত কবণ চ%7 বলা সাই বশ আম অজ্ঞেব 

স্তায় হইযাঁছি। মু্ান্ধদঘ অঠিশয় চঞ্চল, এভন্য বণপকেও তাহাতে 

(১) কোনন্ত্রী থিজবাজ (চদ্রে কে হস্ত দ্বাধা [বণ কন্বাব অণ্লাষ 
নিলজ্জ হইণা প্রকাশ কবে। অথচ হে [ঘ্বজ খাঁজাক বিবাহ কথিবাৰ 
এত্যাদি। আচ হ দ্বিজক্থুদ কিপ্রে্) বিলাহ অিপাষ ই*্যাপি। 

০ 



১৮ নৈষধচবিত। 

চ্যুতশায়ক হইত হা। আনি নীচ ব্যক্তিব ন্তায় এইকপ সন্দেহ যুত্ব বিবাহ 

আভনাষ কি সআউ নলেব গোচব কর্বিব? যদ্দি তুমি পিতাব আদেশ 

কিম্বা স্বগচ্ছায অত "বালক পতিন্ত ববণ কব ত'্ভা তালে নল আমাকে কি 

বপ বিবিচনা করিবেন ? ত'*ণ্ব তুমি আমাক এবপ সম্দন্হযুক্ত বিষশ্ে 

নিাঁশ কলিও শ] ইশাশিন গহি যাশা যাভা বলাব আমি তৎহশুরশ 

সম্পাদন কক্বি | 

দ্রমষদ্বী *ত্তক কম্পনে কর্ণ পবিষ্ট সশিশেব স্ভাঁয়, হ*সেব বাক্য নিবস্ত 

শব লজ্জা পবিক্যাগ পুর্ব কছিতে লাগিনান, হে হস? পিতা আমাকে 

অন্য পাত্র সমপণ কবাবন এই কসন। ষদি ততাঁমাৰ অন্ত কবণে বেদঘ্ববপ 

»ইন1 থাকে নাহ! হইলে বাঁ ও চন্ত্র ভিন্ন পতি হইতে পাবে এই ওসব 

শাঁগব পুব্বে মাঁভন' কবিও। তুমি সবোঁজিণীব কৃর্ধ্য ভিন অপাবব প্রচ 

অন্বাগ নিশ্ময না কবিষা। কিৰপে আম অন্যকে বিধাহ করিব চ্গিব 

কবি”? বন্য [হামার সাহস? মালি " 'অল্ল আশ্রষ কবিব তাল ভমি 

ভাল বি বচনী ক বধছ। ফ্ত্ নেব লাভ নাস্প তাঁশ। সই7া আপনাক 

ধবস কনিবাব টিশিএ অনা আশ্রা কবব কদাল্জব স্মী 1 তামাক 

মিথ্যার পীকর্ববাদ নিম নহ। টিলাদনশব্যঠ্ত'ননাধ্নঅমকে 

দান কবি তঈচ্ছাক বন কাশ” (ল পুর্মাই ্লশার হাবন*ন্য শবাঁলকে 

অন শদান কখবন। “শন মাপ শন দন কর্তা *ঈ লও নশাশা” 

জীবনের কন্তা নল্নে »শি শমাব ন ব দাঁ +* অপশাও উৎক্লঃ 

অধিলাষ পুর্ণ ক বাত চ্ষাঁক বানান ভ্রন্ ঠ্তি হ৯শাভ। স্ধাকৰ 

সধাব আকব হ১79 ন শশীন্্য ক পবল্যাশ কবশাক।*ও তাশব প্রি 

অন্ুসক্ত শা না নলেব নাল বাশীল চিন্মামণ্ বল ভ কর্বনেও আমাৰ 

অ€৬শাষ নাহ | অমাঁল পল্দম তশিহ নিবানাব সাবনঙ্জ । আম বন্দী 

প্রভশ্বব মুখ না. বল] অবণ কষা 'অবপি অনন্যমনে শন্বদ1 ভাশব” 

[চন্তা করিধা থাকি এব গাতবশ* সক দ্াকই তাহাকে দেতেপ। 

এক্ষাণে অ শাব নশপ্রা এ কম্বা মবণ অব*্ষ্ঠট আছ, এই দুইট'ই লোমাঘ 

ভান্ত ধহিশিছে। 7 চদ্র। একা মোনভাব পরিত্যাগ পুব্বক বৃথা 
আশঙ্ক[য় অন্ত কব রি লাকবা1 আশ্রিত ব্যক্তির পালনজনিত পুণ্য স্চয 
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কব। হেবিজ্ঞ। তুনি মদীয় প্রার্থনার অবাহলা1 কবিও না, যাঁছাতে 

দুজ্জনেব।ও তোযাব কও গাঁন কৰিব, একপ কা্ধ্য কবিত বিবত স্উও না, 

ধাতৃগণ যাঁঞ্কপিগবে নি”্জর জীবনও দান কবেন, কিন্তু ওমি একশ কৃপণ 

যে, আমাৰ জীবন আমাকে দান কবান্ছ ণা। অতএব ইভতে তোম ৰ 

অধন্ম ও আশ সঞ্চিত ভইাব। জবনদাতাকে ভীবনদান কবিযাও অখণী 

ভওনা যা, কিন্ত বিনি জীবনেব "আঁ ক ক্স্ত দান কবেন হাঁক কি দিয়া 

অথণা এইব ৪ অঠএব অটিযঙ ততোনাবখাণাবাশীণক ৩ না পাবি, 

একপ বন্ধ শ্ামাকে দান কপিষা স্মবমর্ণ কব। ৩ মস্দী জীবন ক্রাকব ্*হাত 

আব কিছু না হউক পু. হুইানে ১ ্ আমাব ভী বা*্খাক পদান কৰিলে 

আব কিছু ব্দতে ল1 1'বি ঠোম বপশা নও করিতে পারিব। নিগণ 

এক কপদ্দব ঘাব ও ক্ুনন্ত 1”উাকার প্বলা কিন্তনাধ।ণ গ্রলোলন 

ন! থাঁকিনেও জীবন দযাও শাশাপেপ উ।কান ব পন। বালা ন- দিবপাঁল 

গণব অশ সম্তত আম শাঠাঁকৰ পি অন্ুণাগিশী বলিষা। দবপালগণ 

আমাৰ প্রতি গ্রশা ভনশা চল এভন্য $নি স্ব আগমন কবিশা আমার 

নলপ্রাপ্তব প্রশ্ডি ভহলাছ। একণে আব 1বশন্ব ক রবাব প্রায়াজ্ন নাই শীঘ্র 

বাধ্যসম্পাদন কব, বিলখ্ব-* ক শ্যব্চাব কল! প্রযোনগন। ছাএব তাক্ষ 

বুদ্ধি শেবপ ও-ব উপদ্পে প্রণক্গ কাব না গল্প বিবত ষাল্নাষ কাক্ষপ 

প্রাধাজন নাই । না নে শনলে অন্ত পুব সুখ আাপ্গ সন্ত থাকি বন, তখন 

তাঁগকে আমার জ 1 বাও ল]। জাশাণ প্রীত ব্যণঞব আ্সশন্ধ স্শীতল 

সলিলও বচিকব ম্য না। ৈনি হন কুপিত গাঁকিনেন, খন তাহাকে 

অ।মাব কথ! বলিবাব আবক নাই । শিও ভিত বসনাশ *কব। ও কিক্তি 

বোঁধ হয। তিনি যখন অন্য বিষাশ নিবিষ্ট চি গাকাবন তখনও তাহাকে 

আমাৰ কথা বলিও না প্রার্ঞ বিষা অন্তনবা স্থান ন1! পহইীশ 'অবজ্ঞ। কর! 

হশ। দ্সতএব তুনি শুভ স্মা অব্পাকন করিনা আম ব বিবয তাঁহাকে 
অবগত কবাইবে , একেবাবই অশিদ্ধি ও বিলম্বে সিদ্ধি এই ঢুষেব মধ্যে 
বিলম্বে সিদ্ধি মঙ্গলজনক | এই সকল কথ! বিবার সমাষ দময়প্তী যে 

শলশ্পত্যাগ্ কবিণলিন, আমব! নাগা অনা বশিয় বি?বদ্না করিত পাব 

বিন্তযিনি তাহানক উমন্ত কবি এই জমন্ত কথা বাহ ছশেন সেই 
কণ্দ্শই তাগব নিদ্দোধিতাব সান্গী। 



২০ নৈষধচবিত ৷ 

এই সমস্ত বাঁকঃ শ্রবণ কবতঃ হস দমযস্তীকে নলে একান্ত অন্থবাগিনী 

জািষা কডিতে লাগিল, প্বাজপুখি 1! যদ্দি লোমান বাক্য সভ্য হয়, তাহা 

হইলে ইহাস্ত আমাব নি্জব ক্তব্য কিছুই দেখিতেছি না, বিষম শীষকই 
€োমাদেব মিলন নিদ্ধাবণ করিণ| বাখিয়াছন। নল ক্িপ্তিসংস্থাপিত তদীষ 

প্রঠিমি নিনিমেবশোচ ন অবালাকন কবিয! বিগলিত বাম্পবাবি দ্বাব! 

নানবাগ সম্পাদন ক্বন। লঙ্জাশীল নলেব লক্জ! সাঁৎক্রামিক পীভডাব ন্যান 

প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগম্ণও সণ্বমিন হঈশাছে অধিক কি কহিব তিনি "ভামাৰ 

বিব্ক মৃতকন হইাছন। ঠিনি আমাক "তামাৰ অভিপ্রায় অবগত 

হইবার ল্য প্রেবণ ক্বাচিলন এশণে আমি লাশ জানিষ। কৃতরণ্য 

হইলাঁম। হে নৈদর্ভি। ভুমি স্বীয বমণীগু্ণ ধাবপ্রকৃতি নলকেও শে 

আকর্ষণ কিশা »* ই ০শামান প্রশ্পা। চন্দিকা সমদকও চঞ্চল কাব, 

ইহা অপ্শ| তাপাব আনা ক পশলা অছে? /লাদব। নিশ। ও চাকর 

ন্যান দিত হা *ব্ণৰাক বিশোতিত কব 1? ভণ্স এইকপ বলিতেছে 

এশন সপ" সী [| মানত ব অন্পয্ধান কন্তে কর্বাত শে শ্টানে উপস্চিত 

হইশ।  * *রদপাস্তীকি ভাঙল ক*্ল *উক আমাৰ পনিভ্যাশ কব” 

এই বশিশাশিষা শাহিন এক নকব্না। 

ভণ্ল পন্ান ক্বি্ল দমাপ্তী লাদন লোচনে শান পণ্বে দিকে ৭ষ্ট 

নি কপি! "াশাকে দেখিতে জাগিলেন। /স অন্ম্মাণই তাহাব বাচ্প 

পুর্ণ নাঁচনব অন্তবাল ক্ইনাবউ কিন্তু তাহার দেব অন্তবাল হইল না। 

সখী ৭ দমাগু'ন ব্পপর্ণ £লাচন অনণোকনে, দষনন্তি। তুমি কি পগন্রান্ত 

হউন ছ, বোদন ক ব$ ন, আপ্স শুঙ্গে গমন কবি ” এই ব লযা তাহাকে গে 

তশনশন কাৰা। 

হসপুনেষ শে শস্ববাষ্ব 5 ব শলাক অনাশকন ববিশছিল এখ*ও 

সেই স্থান তা কে দশন বরিশ| না হ"ক অননোঁকন কবিষা অতিমাত্র 

বাল্ত জধযে তাহাঁঁক দমান্ী সন্ধা নানা কথ] জিজ্ঞাসা ববিতে লাগিলন 

এব* ভাহার মুপ শব কব 1ও খাঁবধাব ভিজ্ঞাঁসা দ্বাথা হৃধযেৰ উাদ্বগ দুব 

কলিতে লানিশেন। 
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অনন্তব, দমষণ্তী বিষম শাষব নিপীডনে অন্যন্ত ব্য থন সই] পড়িঙ্লেন। 

যা কোন বস্তব অব্যবধ্তি [বক্ষণে জন্মে, তাল। সেহ বস্ত হইতেই জন্মে, 

এজন্য বোধ হয দনান্তা প্রিনতম দূত বল্্গমেব গমনবেগ হইতেই স্থিতি (১) 

বিবোধী অব বহাঁ শিশ1] কব্যাহালন। তাহাব বদন, কৃষ্পক্ষে 

ক্ষীবমান শশববেব ন্যা দন দিন পান হইত লাগিল। হস্তদ্বয় শু 

সবোৌবদ্বব সুশ্য কিলপ-ক্প্ত সলোবহেব ন্যা। অবন্প প্রাপ্ত হইল। যিনি, 

চবণতশ সামান্য কণ্টৰ বিদ্ধ হহানা অ মাএ ক্রেশানুভব কবিতিন, €সই 

কোমশাঙ্গীব জদলা ভু (২) প্রস্শে ক বয়]! যে নক পধ্যন্ত বাগিত কবিষ। 

ছিল নালা বর্ণনাশীত। তাহ বৰ বদন, বাষ্পবা বপধিপূত হদষে প্রতি 

পিশ্বিত হওশাত বাঁধ হঈত যে হৃদাস্থত প্রযতম নলকে সম্ভাষণ করিযা 

আগলন করধিততাছ। তিনি “নপ্িশষ মনঃপাঁডা বশতঃ বাব্বাব যে 

দার্ধানশ্বাস প্লিন্য।গ ক “ত্নে, তাশাপ্ত শব পর্বহিত বসন বিকম্পিত 

হইত "গাশ্রাশীডা হল্ল সকণ্ই বম্পিত হা। তান তাঁপ শান্তির নিষিন্ত 
যে সমলে »্দাস শ পাঁবত হ্শান কার্বা*ন, কানে কেহই ৩াহাব সাদৃশ্ত 

লাভ কৰাত পাবঠ না। বশ বদি কন্দণ ধনু জদশে স্থাপন কবি চিতা" 

নশে কন্দপেব অন্ুমৃতা হস্ত উদ্যত হই তন, তাহা হইলে তাহাব 

সাদৃপ্ত লাঁঁ কবিপ্ভ পাবিতন। কন্দপ স্ব কুন্তুমশাষকে দমযস্তীব 

হৃদ নিপীডিত ক বসা স্ীজদশ্বে কোমলতা আুচাবকপে ব্যক্ত 

কাবযাছিত।ন। নাঁপশাপ্তি নিসিও তা ব হদযে কমল্দল অপণ কবিবাব 

সমষে অত্যুঞ্ণ নশ্বাস পরনে অদ্ধপথেই ভাহা শুষ্ক হল্শা যইত। তিনি 

কন্দপশাশাবে জজ শিত কলেবব হই ॥ সুয্য কিরণ নিপীনডিত চন্ত্রকলাব স্তায় 

সকলেবই 'অগ্ত ক্বণ ছুঃখার্ণব [নমগ্র কবিয়া ছালিন । 
শি শী শি 

(১) 'য্যাধা, পক্ষ অবস্থান । 

(২) নাজ, পঙ্গে পব্বত। 
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দমযন্তী কন্দর্প শাক এইবপ নিপীডিত হইযাঁ বারম্বাঘ শশীস্কর মিস ও 
বাছব প্রশংসা কৰিতে লা লেন। অ+স্তশ স্বপ্ণশ্বস্থিতা, বাপ্পাবৃতনয়না 

সথীকে কভি'ত লাগিণলন, “হ স্থ 1 যেকপ ত্রক্গ' দেব ও মন্ুষ্যগণে 

মধ্যে একেব অল্প সমষে অপবেব এক যুগ হয, মেইকপ সংাগীগণব একক্ষণে 

বিষোগীগাণব একযুগ হয, একখা জ্যোণ্তষশান্ত্রে লিখিত হষ নাই কেন? 

স্ভী কনর্প পীণ্ডিতা হইপাই হ্মলাষ জন্মগ্রহণ কবিশাছিলেন, ভাহাৰ মহিমা” 

আকৃষ্ট হইয়া নে এব* মহানদবব পলাটে মূর্ণমান সতী বিবহই প্রদদীপ হয়, 
লোচন নহে । যদি বহু ম"প্ল্সা বিবই পীভান গুরুত্ব না থাকিত, তাহ! 

ভইলে সন্তীগণ কখনই বিবপ্চব ভশে মুত পতি সেবা কাবনাঁৰ নিমিত্ত অৰি 

লশ্বে অনলে প্রবেশ কবিতে পাবিত না। সথ? ত্রমি চন্ত্রকে জিজ্ঞানা 

কব) ৭ছ মূর্খ । তুমি কি শিবের কণ্ঠ শবলা হহাঘ্ে অগব। সমুদ্রন্তিত 

বাডবানল ভইতে এইবপ দাঁঁকতা শিক্ষ' কবিশীছ ? এব” একগাও জিজ্ঞাসা 

কব, "তুমি একপ কুকাধ্য অ বন্ত ববিযাছ “কন? ভুমযদ্দি নিজেব বত্রাকবে 

জন্ম বিচার না কব, ভাপা হহাল্ও কি "৭ চন্বে মস্তক বাস বিশ্ব 

হইলে? ভশ | সমুদ্র সস্থনকানে $৭ মনল পকাপন্ব সপ্তট্টান বিঢ়িথিত ভও 

নাই (কন? এব* অণক্ত্যেব সমদ্র পান সঙ কনঙ ব। ঙাশাৰ উদ্দ ব পবেশ 

কব নাই? "ভ মর্থ' ভুমি কিক্িবিচনা ক্যা শে, দাশ প্বিচ যাতনা 

গাণত্যাণ ক্ণাশ ভদীন মন আমানত নিন গহন, এপ মানও কবিও 

না। মন চণ্জ্র নি হশ, এন। খল আন্ছ বট, কি্ত মনো 

আমাক চন: শান্দ নালন মখচন্্র অর্থ কবি ধিশাছেন। ভে মুগাঙ্ক। 

আমাকে নব কবিনে 7* মান বিড়ম ত্র পোবষ ল্পাব না, বধ অধশঃ 

ও কুলণিন্দলা সমপ্তাৎ পচাবত ভলব। তোব্ধা। লাথি ক্যা অনিদ্য 

মানে তছাব দাহকনা শপ্ডি লইশা আমঙাক যাচ্ছ এন্তাপিত হকব, 

আদি তাঙানহে কিছুই বণিব না, কিন্থ আনি দিলাভানণ (ামাকে যয 

শিক্রাষ নিচ্িতি গক দন কলিখ। “হস বুগি অসমল্ষই স্কবিত হা, 

যোহ& অঙাবস্তা। তস্তণত তই [ও চা গেল » পুণব্বাৰ ষদি বখন আঁণ্নন 

কনে, ভাহাঁকে বদ্ধ কবিঝ! নাখিব, ৬ঁভা হন্নে চন্্রেল মুখ আন দেখিতে 

হব না। আঁমাঁব এহ চকোর শিশু কি অগস্ত্েব শিষ্য হইতে পাবে ন!? 



চতুর্থ সর্গ। ২৩ 

যদি হয, তাভা হইলে তীহাব নিকট ঠইাত সমুদ পন শিক্ষ কবিশে অনা 
যাসে চন্দ্র কিবণ জাল পান কর্বান পান্ে। সমুদ্র এই বিষম বিধুদক কেন 

বাভবানলেব স্তা'ষ নি জণ অশ্যন্কন স্পপন কবেন নাই ? লেটিকব উপকাবক 

প্রবহব শিনও কন সমূদ্ব পবিগ্যন্ত এই চন্ত্রক বিষ্বে ্তাষ ভক্ষণ কাবন 

নাই ? কান্কৃচ এক দেশ* কক তশ্িত হইয পুনব্বাধ উৎপন্ন হয নাই, 

বিও হভাবে দেলত ভশণ কবিধা ক্ষষ করধিলও পুজার নূন্ন ভইযা উদ্দিত 
হশ। বিবহিগণ 9০ সন্মান শবে বাই রুঞ্চপক্ষ, বহুল নাম প্রসিদ্ধ 

গঈ্যাছ এব যে শা বিংহগণব অপধিশিত সম্মানভাজন, গিতেব। 

তাভাব অ১1 সজ্ঞা কবিশাছেন। বাশ ভন বাছ নিজ শক্রব স্দশন চক্ত 

ভ্রমে চন্ত্রক গ্রাস কবে তাঁণা লা শ্পলে পুনব্বাব ইহাণ্ক গবিন্যাগ কবিবে 

কেন? ভ সর্থি। বাছ মুখ মধ্যণত চন্দ্রকে শ্বচ্চাম পবিল্যাশ কবে না, চক্র 

ভক্ষিত স্ইশাও "তালা কনা বাধ বহিগত হম। খুদর্শী প+বাঁণিক 
গণ নাঁবাশগকে বিপ্ মন্তক চ্ছণ্ক না খাণা বা মস্তক চ্ছেদক বলেন, 

যপি রাহব জঠরানল থ কিন, তাঁশ! হই চত্রে কে।থায থাঁকিত? কন্দর্প 

শত্রু মথামু'গব মন্তকণ্চ্ছদ কবিশা কন্দ্প ত্র অশ্বিশীকঙাবদ্বা তাতা যোজন! 

কবিশাদিস্ান » কি বভশ্িবকে যোজন] বন্িব? ভ সথি। ৬মি জবাকে 

জিজ্ঞাসা কব “শা জলা-্খ*বা বল ন্যান বহুদক কেতৃব সভিত সমোজিত 

কবিত্ছে নাকেল? ৩৬ মমণ্নবাক্যবন্াক বল তে “্বা75। তুমি 

কি নিসিও দিজপাভ শুদ্ধ ন ৮৭৭ কগবিগ্যাণ কবিন্ছি” চন্দ্র যদি প্রকৃত 

দ্বিজবাজ হল্ল তা 1 হান ধখন৯ বাঁকণী স্বা কক্ত পন্চিত হঈষ! 

পুনব্বাৰ দিব আগমন কবি ন। চক্র (শামা কৃষ্ঠপাশ কবে বলিষা 

1নষাদপুথ' ভক্ষ*কাবী গবডেন ভাষ দ্বিজবাঁজ বে্ধ ইলকে পণিত্যাগ কব1। 
ভাল ভয নাই। উহ্বাব শক্তি দাহিক, তাহা না! হললে নিবপরাধে 

আম কে দগ্ধ কাব (কন? বিধাতা যোভশক্লাকপ দন্তনাণে তহাকে নিম্মাণ 

কবিয়া বিবহিনীগণেব ছধ্বণ নিস্ত্ত ধমকে দান কবিযাঁছিলেন, এজন্য ইহাকে 

দ্বিজরাজ বলে। বিধাতা! হবালাচনানল হইতে প্রজ্লিত কনপ বদন গ্রহ 

কবিষাঁছিশেন তাঁহাঁই চন্দ্র এব* তাঁছাব বহু ধিবছি বিনাশ অপরাধই 
এশকলম্ক |” 
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আনস্তর দমযস্তী দৃবস্থিত চন্ত্রমীকে এ৯কপ হিথস্বাৰ কব! বৃথা তাবিশ 
হদযস্থিত কন্দর্পেব নিন্দা কবতঃ কহিতে লাগিলেন, « ভ কন্দর্প। মি যদি 

আমাব হৃদ আশ্রষ কবিষ। থাক, তান হহলে ন্াশীকে একপে দগ্ধ কৰি 

তেছ কেন ? হে হতাশ ক্ষণকালমন্ধ্য হহ। ভম্মীভৃত হহল স্বাশ্রা লক্ষক 

অনলেব ন্যাঁষ তুমিও বিনষ্ট ভইবে, ইহা কি বুণ্ধতে পাবিতেছ না? মভাঁদেব 

ত্বিনযনত্বেন অভিব্যাপ্তি হয বলিন| তামাকে অনদৃশ্ত করিশছেন, তুমি যদ্দি 

দৃষ্টিগোচব হইতে, তাহা হইদ্ল সকণ্তে ব্রি নএ হ্ত। তুণ্মি বি ব্যতীত 
কুত্রাপি একাকা অবস্থান কব না, হহা প্রসিন্ধ আন্ছ। এক্ষাণ $ি আম ব 

জদশে বাস কবিন্তচ্, তথাপি আনাব বতি (১) নাই কেন? বাধ হা, বতি 

তোমাৰ অন্ুমু্তা হন নাহ বাণশ! এশাণে তাহাঁব ন হল োমাব সঙ্গাত নাই। 

হে আত্ম পর জ্ঞান শুন্য । ভুমি আমাব নাশ বাওবি কত অসম্মান তাপিও 

কবিতেছ কেন? তুণ্ম হদ্ি »গ্তাপ শূন্য হইতে, * াঁহহলে ত মাব স্ব 

আমাঁব জদ7ও তাপিত হহত না। হমব। বণ প্রস্থ (তত্রতা হহাও 

কিজন্য তোমাব অন্মৃতী হন ন 5? হাম বব * “ণকে বধ কপি 1 পাতকী 

হইযাছ বলয়! কি 1তাম বপ্রি তঙা বতও ০শাঘস্ক পবিঠ্যা বধিশাচছ্েন? 

হে কন্দপ। তুমি কুস্থ'মব বাবা মহাণেবাক প্রহান কবশা থে ফলপ্রাপ্ত 

হইযাছ, তাহাঁব ভাষেই বাধ হয নাওজ্ঞগণ কুসুম দ্বাবাঁও শদ্ধ কবিতে ইচ্ছ! 

কাবন না। অন্যন্য দেবভাব ,সবা কবিল অংত) অন্ণুড্য ও *বীব 

বৈরূণ্য বিন ভম্প, কিন্তু তোঁধাব উ 1ণকগণ্বে আব্কতা, অপনুত্য কশ "1 ও 

গাণ্ডবোগ হইযা থাকে । হে ন্মব। তুমি নৃশ"স বলিন| বিধা৩। ভোঁমাব বাঁণ 

পুষ্পময কবিষা দিযাছেন | তিনি যদি (ভামাব নিমিও দু থু ও €গাহমন 

বাণ সৃষ্টি ক বতন, তাহ খই ল সমুদয় জশৎ্ [বনষ্ট ল্হত। মভাঁদেবের 

আস্তগ বক্তি যরূপ ত্রিপুন দ$্ কবিয়াছিশ, সষ্বণ ত্বদীন শবানও যাদ 

ত্রিলোকী দ্ধ কবে, এই আশশ্কা ব্যাকুল হইযা বেধ “ন বিধাতা তোমার 

বাণ পুত্পময কাণক়াছন এব* তাহাব অভ্যন্তব মধুযুক্ত কারশীছন। লোকেৰ 

অন্তঃকরণ নিরব, স্থতবা* অভেদ্য, এই ভাবা বোধ হয় বিধাতা তাহ! 

কেই তোমাব লক্ষ্য কবিয়া দিযাচ্েন। তিনি যদ বস্রকেও তোমাৰ লক্ষ্য 

0 শ্রীতি। 
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করি দিতেন, তাহ! হইশে তাহা ও তোমাঁব শবে বিদীর্ণ হইত। বিধাতা 

শেমাব বাণ কুহ্থশমম কবিযাও নশ্চন্ত ভন নাই তিনি গণনী। কবিষা পাঁচটা 

বাণ তোমাকে অপণ কবিষাছেন। হাষ । তাপাতেও সমস্ত জগৎ জঙ্ডাবত হই 

যখছে। হে কন্দপ। $ ম অন্ন» গশাতে জগতের অনেক উপকার হথশাছে তুমি 

যদি হস্ত দ্বাৰা আকণ জ্যা আকয বধাবাণ তাগ্রকবতে পাঁবতে, তাহ! 

*ইণে এমন কোন খুনি নাই বি ন খণী বাঁণে বিচটাত না হইতেন। হে 

কন্দপ! আমাব ছুবদূষ্ঘবণ* মত দেবো ও তোমাৰ দা নজনিত পবিশ্রম 

ব্যর্থ হইয়াছ » & ম দেবগ ণবাছতেব নিমি স্ব“বীন “গ করিষা লই 

প্রণ্যে তমণাৎ শ্বণে জ্সগশ্ণ কবিশাছ। আশ (তামার ন্যা পারাপকাবে 

[নপুণ কখনও দশন বা শ্রবণ কবি নাশ, $ম আঁ লন দ্বাবা এ্িভুবন সম্তপ্ত 

ক ববান নিটাও ম্বাল চন দল্নে আনা কদদ্ধ কর্বাছি। শিব তোমাকে 

নশনাননে দক কৰা ভান্ই কর্াছেন কিন্ত লায়। »বি নোঁমাব ব্যস্ত 

মবুকে পবিল্যাগ পুব্বক মধুধানবদক বিনাশ কবি কি কবিলেন? এইবপ 

বলছে ও ৩ তাৰ বিবহ পা বদন শ্ক্ষ হুহশা। ডাঠল বোধ হুঈল যেন 

কন্দপ াহাব তিথস্বানে বুপিত হইল শাবণ বাণ পথে কাঁবষাছেন। 

₹ দর্্ণন্তা ভ বঅধিকাক 1ক ৩ঠেনাপ বব এঝাল।ব অৰলম্বন কবিশে, 

সথাগণ নানাবিধ বাক্যে এাহাব সাহ্থনা কবিতে লাগিল। কেহ কহিল, 

বাঁজ্পুতি 1 এক্ষ ণস্বাখাবির ধৈশা অব ম্বন করিয়া নিদ্ষ কুসুম শারক 

হইতে ভীবন বক্ষ কব। দম্শত্রাকথিশন সা! জীবনহ আমাব শত্রু, 

৬ম তাহ কে বক্ষা কবিতে বলিত০ছ কেন? কহ কহিল পিম়সথি। 

বোকিশত বুথ বু বার চন্দবিনোধী তির আধ্ান কবিতে”ছ, 

*ব ভাথাব ডপব বিবি হঠ্ছেকেন? দশ্গান্তী কহিন্বন হাহাব। 

শ কই আশি বিনস্ত হভাওছি অথচিন্তাব সম্ম হণ্ছিন।া এহইবপে 

বিষণ সথীগণেব সহিত কথা কখন কবিধা দমকা প্রবা সঙ্গাপে 

“চিত হইমা পডিলেন ! সখী ণ ৩াথাব মুখে জলম্সচন ও শখাবে মুণালাদি 

, শাতশ দ্রব্য ক্পন্ করিনা সম্বব তাহাব টতৈতন্ত সম্পাদনে যত কবিতে 

(১) অমাধন্পা। 415 ৯শাৰ ন মান্তব। 

£ 
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লাগিল। অনন্তব তাহা মৃচ্ছি তভাব অপগত হইলে তাহার! কর্ষোৎফুশ 
লোঁচনে চীৎকাব ক নয়া উঠিল। 

বাজ ভীম শৃহুসা কন্তার অস্তঃপুব মধ্যে কোলাহল আকর্ণন কবিয়া 
সংত্রন্ত হৃদয়ে তথা আগমন কবিলেন এব, কন্ার শাবীবিক অবস্থা অব 

লোকন কবিয়! বিষম পীভাব আশঙ্কায় মন্ত্রী গু বৈদ্যবরকে আহ্বান কবিয়। 
পাঠাইলেন। তীহাবা আপিক়া একবাক্যে কহিলেন, বাঁজন। আঁমবা 

স্শ্ত (১) চরকবাক্যে সমস্ত বিষয় অবগত আছি নলদ (২) ব্যতীত 

কেহই ইহাধ তাঁপপাস্তি কবিতে পাবিবে না।” 

বাজ। দুহিতাব তাদৃশী অবস্ক। অবলোকন কবিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া 
ছিলেন, এজন্য যদিও তাহাধ্বে বিভিন্নার্বোধক বাক্য শুনিতে পাইলেন না 

তথাপি দমণন্তীব ভাঁব দেখিয়া তাহাকে দর্পক শাক পীডতা বলিয়া বোঁধ 

কবিলেন। অনন্তব তিনি লক্জাঁবনত্রা দময়ন্তীব মস্তক উন্নমন কবিয় 
আশীব্বাদচ্ছলে কহিলেন বংসে। তুমি কতিপয দরিবাসব মধ্যে স্বযস্থবে 
অভিমত শ্বামীলাভ কবিবে। অনন্তব তীহাঁব ষথীগণকে কহিলেন 

হিমখতু গত হইলেই এইবপ কে"মলাঙ্গীগণেব শব'বে কুম্থমও শবতুন্য হস 
অত্তএব তোমবা! ইহাব উপযুক্ত শুশ্রাধা কব। তোমাদিগেব বয়স্তা কঁিপয় 

দিবসেব মধ্যে শ্বযস্ববে অভিমত পিল ৬ কবিবেন। এক্ষণে তোমা 

সাব্বনাবাক্য পয়োগে ইহ্বাব শবীব কাশ্য অপনয়ন কবিতে চেষ্টা কব। 
বাজ! যে কন্াকে কিছুই ডিজ্ঞাদা কবিতোন না এব তাহাব শবীবেব গাঁত 

গ্রতভৃতি দশনে বিষম শবপীডা বোধ কবিয়া আশীর্বাদচ্ছলে যে সান্বনা 

করিলেন, তাহা ম্মরণ কবিযা দময়স্তীব সখীগণ যুগপৎ আনন্দিত ও লঙ্জিত 

হইল। 

(১) মন্্রিপক্ষে উততমৰপে আকর্ণিত চবেব বাঁক্য। বৈদ্যপক্ষে স্ুশত ও 
চবকনাঁমক গন্থদবপ্নেব উক্তিতে। 

(২) নশদাত।। পাক্ষে বেণাব মূল। 

পিসি 
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মঙ্থাবাজ ভীম ষ সময়ে বাঁজগণাক স্বযন্ববে নিমন্ত্রণ কবিষা তাহাঁদেব 

আগষন প্রতীক্ষা কবিতেছিলেন, সেই সময়ে দেবর্ধি নাবদ ইজ্জের দর্শন 
মানসে ধিদশ নিলযে গমন কবিলেন। গমন সময়ে ঠাহাৰ সপক্ষ পর্কতও 

তাহাৰ সহিত গমন কবিষাছিলেন। নাবদ বিমানে আবোহণ না কবিয্বাও 

অনাষ[সে আকাশে উখিত হইলেন , সাঁধাবণ লোকেব ধানাদিতে প্রয়োজন 

হয় বটে, কিন্ত যোগীগণেব তগস্তাষ সমস্ত সিদ্ধি হয়। বিমাঁনপতিগণ 

চন্রলোক প্রঙতিব অভিমান পবিত্যাগ পৃব্বক তাহাঁব চবণে প্রণত হইয়া 

প্রার্থনা কবিলেও তিনি তাহাদেব অতিথি হইলেন না। দ্রিবাকৰ তীহাঁর 

সন্তাপ শঙ্কায় দিবসীষ শশধবেব ন্তাষ সণ্যতবশ্মি হইলেন » তিনি নিজ কিবণ 

জালে দ্বিজবাজকে (১) পবাভূত কবিতেন, এক্সণে দ্বিজবাজও (২) স্বীষঘ কিবণে 

তাহাকে পবাভূ৩ কবিলেন।--এই পৃথিবীতে সকলেই স্ব স্ব কন্মফল উপ- 
ভোগ কবে। 

অনন্তব নাবদ স্বর্গীয় ,স্াঁতস্বতী মন্দাকিনী সন্দশ্ন কবিষ। পবম 

আনন্দিত হইলেন। এইবপে অনন্ত স্থববন্ম উত্তীণ হইযা নাবদ ইন্দ্র 

নিকেতনে উপস্থিত হইলে বাঁসব তাহাকে ও তদীষ সহগামী পব্বতমুনিকে 

যথোচিত অর্চনা! কবিলেন ও কথাপ্রসঙ্গে বহুকাল পধ্যস্ত বাঁজগণের 

অনাগমনেব কাঁবণ জিজ্ঞান্থ হইযা নাব্দকে কহিতে লাগিলেন, “হে খ্বষে 

যাঁহাব! পব প্রহবণে বিক্ষতদেহ হইয়া অবনীপৃষ্ঠে পতিত হয়, এক্ষণে নৃপ 

বশ (৩) সকল কি সেবপ বীবকবীব প্রসব কবে না? বীরগণ সম্গ্রামে 

সবর্নগমনেব প্রতিবন্ধক স্ব স্ব পার্থিব শরীব পবিত্যাশ কবিয়! মদীধ অতিথি 

সতকাব উপভে'গ করে, এন্সণে তাহাঁবা আমাকে অতিশপ্ত ব্যক্তিব স্যার 

পবিত্যাগ কবিয়াছে , একাঁবণ কেবল নিজ স্ুখসাধন কদর্থিত এই সম্পত্তি 

(১) চন্দ্র । (২) বিপ্রশ্রেষ্ঠ। (৩) কুল, পক্ষে বৃক্ষবিশেষ। 



৯৮ নৈষধচবিত। 

আমার কণকব হইতেছ না। স্ম্পদ পুব্বণক্ার্ডত পু্যব্যযে পাণ্ত হয় 

যা, এছ তাহা বিপ স্বদপ। বিধাল কেবল গাহা,ত স পাত্রে ধানব* 

একটা শাত্তিবিধি কবিনা দিধাঞ্ছেন। হে শগবন। আগনি ইহাব কাব 

নির্ঘ কবি 1ন্মামাব স শা অপ নাধন কবন এই বলি বাস্ব উএব 

শ্রব 1ন্লাষে শিনিমেষ 01৮নে ন ন দব শখধ*ণ বলিতে লখিলেন 

নাবদ ইীন্দ্রব ?খনপিভাব "বালাঁকন কশিষা অত 1ক বিশ্মি৬চি 

সশন্তশখে কখিতে লাগিতনে হে পকশ্শানশ। ৬ণি *তাখাক 1 

কবিধা বে প্াাশকশ ববিয।ছিলে' * শব «. ইদশা্ভ কবি" ৮ 

কিত এক্ষাণ উহাতে” অবজ্ঞা |কাশ করিতিচ শণণ্ব তোমা ব শ* আতর 

কে ই একপ পবিশশান্গ বিবশ শুনধব কব না এব অনিক শ 

সম্পাদ নে ঠোঁশাব বিন শান প্বত ন ই) কে€ শশ অন্শব ন 

কবিনে বিশ্বাস ববেনা। ভরা ফম্পণ অিটিকে পান কশিব স্ব জট 

সাধন াঙিকব নল « কপ লা খর শ শাশা * বোধ *- “ছে ৫ 

বিধাতা লোগাব ব ১ বাশ ঠাক4 বিপদ ক্্ট ববিষাছেন 

ভেবাসব। তোশ স্পা লদ্লাস্ব পেতাম] আন্ক 51119 

আশাবাদ কবি ৮* "শ কনা পা|ম্ব।শামন কন শ্বনেব 

প্রধান ত বভা “ক কাবণে সগাশে * নপণি [7 এপ্বক আব 

এস্থানে আ.া* কবেনা সভা *ব *্বশ হেনা প্রাক্ধাও *বণ কব। 

মন্ধ বালা শীষে দন 7 না এক কুশাবী শা ন ছ শে তনশ 

[খীনবদ্র** গু বদ বঅশশাঅকস্বদ 1] বিশ্ষে" পম্বণে যোনে 

দা ণ ববাঁনে পন্িক্ষ | ভণ্নিব্বওশ্ চে শপ পাপিনী ২৯৮ছে। সে থে 

(কোন পু বানকে 1 বন কাণপখলিত বশ আমবা যো! 

স্থুতবা* পবমা শ )গ পতণ্পকবণগাবি বিহ দনযন্থীব মন গবম।ণুব 

লঙ্ভ] শুভাশীযা সে পুনৰ শাক বিনতো প্রতাশ্ট করিব? বালা তান 

ভনয়ার স্বযস্ববেব উদ | কর্ধনেছেন। বিধাঁলী বান ্ণেন আন্বানা 

কন্দপাক দৃভবপে গেল্ণ কব ব হাথাঁব| শশার অ্ধান স্ট 1 জ্ঙ্গবঞ্চে গবেব 
স্তাষ বিবেচনা! কবিশ্ে ছ। ঘে নে গুণ বা ভূষণ দমযস্তাব অতি পিয়, 

বাজশণ সেই সেই এণ বাঁ “পপ আস হইযা অন্ত আপক্ষা কিছু 



পর্চহ সর্ণ। ২৯ 

আধিক কেই গৌথন ববেচনা কবিপ্তাছ “জন্য শনাভাঁব! স্বগে আগমন 

কবিতে অঙিশাষ ববে না *[ |খেব মন্তেদশবপ্তী ওন্বণ উতাশব অ নব 

পার্কা। পুথিবীতে দমান্তা শব ন 1 |যোব যুগ দেখি না ইলা 

নিতান্ত অশ৪৯ আ্দণে স্ব আগান কবিশাছি ইক্ষাশে "তাদাব স গান 
দশনে সুখী হইব আমি লানি নে $ুমি যেপ গবাণান্ত ঘাভাতে 
জেল্ই তোমার কহিল বিবাধ করিতে শাল হানা গুগাপি তোমাকে 

যেভিছ্ঞাসা কপিন্ছি * লা কেবা অঙিলি5 পদর্থে শতাস্ত আসঙ্গি 

বশত বিব্চনাব ধ্বস” বানা জানিও। 

দেবষি এ বপিশা বিবত হানা ইন্দ কহিনন পে ৬াবন। আমি 

শাহীন জধচিক্ত অঙ্গিত লম্ত উপপান কবি 1 নির্দাটি মস্ত শান ববিষা 

কি সে অস্তরবাবি দা” কনিঠ দাতা উপেদ নান শামা "1 *।ন 

আষ কি নিযিন্ত শপ্চিস্থ কশিব? ০পেন্দ বিশ্ববপী বট শা জৈনিনি মশি 

ব্বূপ  ভন্য 26. পৰগাব বিগহ ১. সা কবি৩ লা পারিনা খখীশ 

প্ষব কর্াচন ৮ বলি ৯ বিবত হইল নাঁবদ দীঘনিশ্বাস 

গক্প্য।| পুব্বব শী গবে ক শান আমি প্রথ্বীতে থাঁকিণ। স্ব ও 

তাতোর “৭ স্বাগ গাসিা ১৫ ও পাঠালেন প আশঙ্কায ভথী হইত 

শাবি “1 কেব 1 ব্শম শা তা। আমিতো [কেদশন কলাম 

এক্ষণে আমাক মগনোকে ৯ ত অনুক্ঞা কল কোখ হন তগাঁব দমাস্ত কে 

বি হ ক্ববাব নিমি বাল ণ”্পম্পব বিবাঁণ বর্নণেচ| বলিশা 

বলণুব্বক ৯দ্রাক নিৰব কশিশাপ্থিবী ত পঙ্চ নকবিন। ইন্্র নিব 
বিও হঈযাঁও কাক ভাব অন্থগমন কলিলন পদঙ পব্বঙপক্গ 

চ্ছেদকেব িকট নি”দব কোন পঙ্গ পকৃশ ্বন ন। বেব্ন নাবদবা7কা ১ 

নহ্মোদন কবি ছিদ্নে। 

নাঁবদেব শথে দম ক্ষাব বৃান্ত শ্রবণ কবিধা হজ তাঁহাঁঁক বিবাহ ববিতে 

কতুসঙ্কা হঁ এন ণ্ব পুথ্িবতেে [ম* কবিবাব নিমিও সক্দিত হইনান। 

অগ্নি বরা ও ধম ইঠাবা৭ দমশন্তালিপশ ইন্দেব অগ্রগামী হইণেন। 

প্রথমে একজন পথ কবিলে তাহার অন্তুগামী ব্যক্তিব অলাব হ্যনা। হহাবা 

(১) যদ্ধ, পক্ষে শবীব। 

৩৯ 

১ 
স্ 



৩০ নৈষধচবিত। 

সকলেই পৃথক্ পৃথকৃভাবে চিত্ত বশীকরণ নিপুণ! স্ব স্ব দুতী দমযন্তীসমীপ্গ 
প্রেবণ কবিলেন এব পরম্পব গোপন কবিয়া স গামসস্তোষকপটে ভী মব 

নিকট মণি মুক্তা প্রভৃতি উপায়ন প্রেবণ কবিলেন। হায়। ভীহাবা বিবুধ 

হইক়্াও যে স্বগ পবিত্যাগ পূর্বক পৃথিবীতে আগমন কবিলেন ইন্কা অতি 
আশ্চর্যজনক । অথবা স্ব বলিয়! প্রসিদ্ধ কোন স্থান নাই চিও যে স্পনে 

অনুবক্ত হয় তাহাই স্বর্গ । 

দেবগণ দ্রুতগামী যানে আবোহণ পূর্বক অশ্ববদেশ অতিক্রম কব 

পৃপ্ধিবীতে উপস্থিও হইয়া দুবদেশ উৎপন্ন একটা শব্দ শ্রবণগ্োঁব কবিলেন 
অনস্তব পশ্চান্তাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ কবিয়া দেখিলেন যে একখানি দ্রতশামী 

দ্যন্দন আগমন কবিতেছে । তাহান্ধে অলৌকিক সৌনরধ্যশীলী নল সাবথি ক 

বিশ্রাম কবিতে বলিয়া নিজেই অশ্বচালনা কবিতিছিলেন। বকণ নলের 

অসামান্ত সেন্দরধ্য অবলোকন কবিয়! যে জডত্ব প্রাপ্ত হইলেন তাহা তিনি 

জলাধিপতি বলিষা তাহা ডপযুক্রই হহযাঁণ্ছল। যম তীাঁহাব বপাতিশং 
দর্শনে যে গ্লানি প্রাপ্ত হইযাছিলেন শাহাতেই লোকে অদ্যাপি তাহাকে 
কাঁল বলে। বন্ধি ননোব বপ অবলোকন কিয় যে সন্তাপ প্রাপ্ত হইালন 

অনলত্ব (১) তাহাঁৰ জনকণাবচ্ছেদক ন! হই লও অনলত্বই ২) তাহ ব 

বাবণ। কৌশিক ৩) সহশ চক্ষুতে আপনাৰ ও নলেব সোন্্ধয 

দ্শন কবিষা! আপনাঁফে কৌশিক (৪) বলিষাই বোধ কবিনোন। দেবগণ 
নলেব নিবতিশয় সৌন্দর্য্য অবলোকনে অগ্যন্ত বিশ্বয়াবিষ্ট হইলেন এব 

মৃদন্ববে পবম্পব কহিতে লাগিলেন আমবা লোকমুখে নলেব যেবপ 

সৌন্দর্ধ্যাদ্ি শ্রবণ কবিয়াছি হহাতেও তাহাই দেখিতেছি অতণ্ব এই 

ব্যক্তিই নল হই ব। দেখিতেছি নল স্বয়স্ববোচিত বেশভৃষায় অলঙ্কৃত ইহ! 
্বয়স্ববেব সমযও বটে এব এই পথে কুখ্ডিন নগবে যাইতে হয়। অ৩এব 

বোধ হয় নল দময়ন্তীকে বিরাঁহ করিবাব নিমিও কুঙিন নগবে যাইতেছে । 

যম বক্ণ ও বহ্ছি প্রথমে নলেব বূপাতিশয় অবলোকন কবিষা অত 

আনন্দিত হইলেন পবে দময়ন্তীব বিষয় স্মবপ কবিষা অত্যান্ত ছ খিতচিওে 
চিন্তা কবিতে লাগিলেন। ধম ভাবিলেন দ্রমযন্ত্রী নলকে ববণ করুক বা না 

(১) বহিত্ব। (২) নলতিতবত্ব। (৩) ইন্ত্র। (8) পেচক। 
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করুক, কিছুতেই আমাব প্রিয় হইৰে না, যদি নলকে ববণ কবে তাহা 
হইলে ত কোন কথাই নাই যদি নলকে পবিত্যাগ কবিয়া আমাকে ববণ 
কবে, তাহা হইলে সে অগ্তগজ্ঞা বলিয়া! প্রিয় হইতে পারিবে না'। বকণ ভাবি 
লেন দময়ন্তী যদি আমা অপেক্ষা! নলেব অধিক মহত্ব আছে, ইহা! ন! জানিতে 
পাবে, তবেই আমাকে ববণ কবিবে, কিন্তু তাহ হইবে না, নলেব কপাতিশষ 

গোপন থাকিবে না। বহি ভাবিলেন হাষ। দময়ন্তী যদি নলকে ববণ 

করে, ভাহা হইলে আমি লজ্জায় গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পাঁধিব না, 
গুছেও নিজ বনিত।ব নিকট কিৰপে মুখ দেখাইৰ ? দেবত্রষ এইবপ চিত্ত! 

কবিধা আত্ম কর্তব্য কিছুই স্থিব কবিনে পাবিলেন না। এক হন্ত্র ব্যতীত 

মকলেই পবম্পবেব মুখাবলোকন করিতে লাগ্গিলেন। 

সহচবগণকে কি"কর্তব্যবিমূড দশন করিয়া বঞ্চনা কুশ্ল ইন্দ্র শলকে 
বঞ্চনা করিবাঁৰ জতিপ্রাযে কহিতে লাগিলেন, হেবাজন?। তোমাৰ সব্বা 

জ্গীন কুশল ত? আমবা তোমাকে বীবসেন তনয় নল বলিষা! অহ্থমান্ 

কবিয়াছি। বীবসেন আমাব অদ্ধাসনে উপবেশন করিতেন , ভাহাব শবীবেব 

চিহ্ন তোমাতে বর্তমান বহিয়াছে। হে নল। প্তুমি কোথায যাইতেছ, ইহা 
জিজ্ঞাসা কবিবাব প্রযোজন নাই, অদ্য আমাদেব বনা শুভ বণিতে হইবে, 
এজন্য অদ্ধপথে “ভামাব সাক্ষাৎলাভ কবিলাম। ছে নৈষধ। ইনি দগুধব, 

ইনি হুতভাখন, ইনি বকণ এব* আম'কে দেবগণেব অধ্নিপতি বলিয়া! জানিবে। 

অদ্য আমবা তোমাব নিকট যাচকবপে উপস্থিত হইযাছি, ইহাই প্রক্কতার্থ 
জানিও। ক্ষণকাঁল অধ্ব ক্লেশ দূৰ কবিষা আমাদেব প্রয়োজন জ্ঞাপন করি 
তেছি। বাঁসব এই বলিষা বিব৩ হইলেন বিশেষ কবিয়! কিছুই বলিলেন 

না। বৃহস্পতি বাঁহাব শেশবাবধি শিক্ষক তাাব বাঁক্ চাতুর্ষ্যে বিচিত্র কি? 

নল অর্থিনাম শ্রবণে পুলকিত কলেবব হ্ইযা দেবগণেব চবণে প্রণাম 

কবিশেন এব" দিগধিপতি ইন্ত্রাদির ছুলভ বস্ত কি? তাহাই বা কিরূপে 
আমার অধীন হইল? এহ মনে কবিষ়া অত্যন্ত সন্দিপ্ধচিত্তে চিন্তা কবিতে 

* লাগিশেন। পামান্ত যাঁচকে প্রার্থনা কবিলে জীবন পথ্যস্তও দাঁন কথ! খাঁ, 

প্রমনপদার্থ কি আছে যাহা দেবগণেব অধিপতিকে দান করিয়া শ্রীতিলাভ 

করিব? এই বহুবত্বা পৃথিবী ধাহাব যোড়শা*শেব সদ্বশী নহে দেই দমরস্তী 
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বেবল আমাব জীবন ও ধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ , তাহাঁকে দান কবিতে পাবিলে 

ইহ!দের প্রার্থন[ব উপযুক্ হয়, কিন্ত আমি ত তাহাঁব প্রত নহি আমি 

কিরূপে ইহাদেব অভিলাষ জানিতে পাবিব যাহাতে ইহ।দেব প্রাখনাৰ 

অপেক্ষা না করিষাই অভিলধিত বন্ত্ দান কবিব? যে দাতা কোন প্রকাঁবে 

যাচকেব অশ্প্রাষ অবগত হইযা। তাহাকে প্রার্থনা কবিতে অবকাশ দে 

দে অধম দাতা, যে ধাক্তি বিলম্ব কলি] দাঁন ববে তাহাব যাচকেব চাটু 

বাক্য ঢুবধন্॥ কা্তন ও বাব বাব পার্থন! শ্রবণ কবিশা যে পাপ ভশ -শহ। 

দাপে দশীভূন হয নী। দান বিধিত যে বৃশজন দাণনর নিষম আছে তাহাতে 

উপলদ্ধি হম বে অর্খাকে কুণ বিবেচনাষ কেবল ধনদান কবিবে না ভাবনও 

দ্বান কবিবে। শে ব্যক্তি জীবনে যাচকেব 'অধ্ডলাষ পুর্ণ কব নাই পৃণিবা 

পব্ব৩ ও বৃদ্মাদি দ্বাবা শাঁবাক্ত না হল্শা ভা। ছাবাই ৩ বান হহয] 

থকেন। এই এবগণ থিবীব তথ্য বদান্ত সকলকে পবিও৩ 1? পুব্বক 

আমাব নিক প্রান! কৰা আমি বে কীশলাও কর্ধিলাম -লাভাব খিনি 

মযে হহাদিগকে কোন বস্থ দান কবিব? ভা! এই ধনী ব্যক্তি মবণকালে 

সমস্ম ধনবাশি পবিত্যাশ কবিযা একাকী পব্ধনাঁকে গমন কদ্বধিব এই 

ভাবনাষ দধ।দ্র হইযা য চকবনুশণ তাহ ব ধন সকল গবাাকে ল্শা যাতে 

ইচ্ছা কবেন এব* ইহালাকে একগুণ দান কধিলে পলো কোটীপ্। 

পাঁওষা যাবে এই ভাবিযা সা ।ণ পাবলোকি ক কুণাদ অধিনশ্বব কবিবাব 

নিমিভ যাচক অধম কে দান বণবন।, 

দেবগণ নলেন্ ৩"কাঁলীন পসন্ন শৎকমশ অলোকন কবি কাঁ 

বোধে অত্যন্ত আনন্দিত হহলেন। নন ক্ষণকাল এহবপ চিন্তা বধিগ 

“তাহাদিগকে কছিতে নাগিতোন হে দেবগণ 1 কায্য ও কাপণের প্রত 

নাই, জনদ্দেংও অনভনিত , এজন্য মদীঘ শোচনদব 'অ|পনাদশেব শবাব 

সন্দশন করিষাঁ অযৃতে নিমজ্দ্নজনিত সুখ অন্গুভব কনিতেছে। আঁ 

সামান্তি মানব, স্ুতবা* যাহাব ফলে আপনাদি [কে দশন কবিব এপ কোন 

তপন্তা কৰি নাই , তবে যে জাপনাদিগবে নো০নপথেৰ আতি কবিলাম, 

ইহা! মদীয় পুব্বপুরঘগণেব তপনস্তা প্রভাবে ম ঘটিত হইসাছে। ভূতধাএী 

পৃর্থবী সক নহুন বরে কলে নিশ্চিত প্রতিষ্িত হইখাছেন, এআপ্ত 
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আপনাব।ও স্বীয পাদ পঙ্গঞ্জ দ্বাবা ইহাৰ পৃ! কবিতেছেন। অমিবাল্ক 

ইলেও আপনাবা আম! ইইত্তে জীন্ন অবধি অখবা তাহা অপেক্ষা অধিক 

থে বসন্ত শভ করিতে উচ্চাক্বিশাছ্ছন অমি ৩হাদ্বাবাহই আপনাদিগেব 

এবণ পূজা কবিব। এক্ষণে বলুন সেই বস্ক কি? 

নল অশক্ষিতএাবে নন পুব্বক এই বশি | বিবত ভঈলে কপটতা 

কুখল ইন্দ্র বকঙাবে কহিনে লাগিলন থে অবনচন্ত্র/! আখব' 

রমযন্তাব পাঁণগীডন পানা কণা, ে ঠিঙেন্দ্যি। হহা ৩ তুমি আমা 

দিগেন দূ কায্য ব$। পর্দাবাতে অনেব নব তি অছে কিন্ত ভুমি 

শমদ্র ৩াঠাব কণ»আ্রশে অহা হগণ বধ্যা ছ কিন্ত স্ধ্যব গ্তাষ কে? 

আমবা সব্বজ্ঞ বর্নবাহ ০হাথাব অগাধ শুাসাগব খিধিত আছি। অতএব 

এহ 01[পনাশ কাষে। আমবা তোমাকে দৃূতকপে নিষোগ না কবিন! 

শিশ্চিতত ভইাঙ [িতিতি না 1 ধনু নেঝপ বাণান ক্ষপকালে বঞ 

হল *ণহকপ হন্দ শুগব শদাত ১৪ গুণাশষ (৩) জহয।ও সপন্ম (০) 

ধন্দ (১) না পতাবণী ববিখাৰ নি মও বক্রঙাঁব অধাম্ধন কর্িলন। 

নঠল ব্য ব হিঠ মাতা শা" ববল। তন্ নল প্ুব্বাক্ত বাক্য 

[পালে বধকণটণা বদি « পিন তাহাব উপরও ববে) কহিঠে 

ঘাগি বান, হে দেবগণ । আমাবত ভন্মান্তবাৰ পাপেৰ আধিক্য খশ৩" 

আমি 'আাপনাদি ব অনিব্বচণ।ন মাহান্য লম্ঘন কবিতে ইচ্ছা! কবিশাছি। 

শিপ আপনালা সক্জ্ঞ ব্রা ঘখ 1ব মনোবুটি অবগত আছেন, ৩থাপি 

'মানাবণন্বন বশ আ*।ণ ওঠি৩ শডে। বব “আমি ইহ] পাবিব লা 

এইবপ বাঁব) খলিল লিও হইঠে হয তাহা” ন্ণ্ত নাই, তথ।পি 

অপবের যে বাক্য শিক্ষেব অন““পেও তাহা স্বাক।ব কবা বিধেয় নহে। 

আপন।দিগেব নিম্মল দপ৭ সদৃশ বুদ্ধিতে জণতেব সমস্ত বিষয়হ প্রতিবিদ্বিত 
স্পপিপাশ পাপ সপ শী স্স্পি 

(১) নিম্মল বশে উৎপন্ন, পক্ষে কীঢাদি ঘ্বাব অচ্ছিদ্রিত বৃদ্গ বিশেষ 
*ইতে উৎপন্ন । 

(২) গুণেব আশ্বরধ পক্ষে জ্যাব আশ্রষ। 

€ ৩) ম্ভাষ পক্ষে পক্ষমুক্ত। 

১৪) ম্বল পরুতি পক্ষে সব! 

৫ 
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হইতেছে , তথাপি যাঁহাঁব যাহা উপযুক্ত নহে, তাঁহাকে সে আজ্ঞা কবিতে 

ছেন কেন? আমি এ সমযে দমযস্তীকে বিবাহ কবিবাব নিমিত্ত যাইতেছি, 

সুতা" কিৰপে আপনা'দিগেব দূত কার্ধা কবিব। আঁপনাঁবা লোকপাঁল, 

আমি আপনাদিগেব নিকট তৃণতুল আমাকে বঞ্চনা! কবিতে কি আপন! 

দ্বিগেব দ্বণাও হইতেছে না? আমি ধমযন্থী বিবহে ক্ষণে সণ উন্মন্ত ও 

মুচ্ছিত হইযা থাকি, স্থতবা* কিৰপে গোপনভাবে আপনাদিগেব এই কার্য 
সম্পন্ন কবিব বলুন? আমি যাহাকে চিন্তা কবিয়া জীবন ধাঁবণ কবি, 
সেই দময়স্তীব ঘমীপে কিূপে ভাব গোপন কবিতে সমর্থ হইব, পণ্ডিত 
গণও ইঞ্িষ জয় কবিতি শক্ত হন না| প্রহবীগণকে বিন না কবিয়াশ 

বা কিবূপে মাদৃশ বক্তি অস্ত*পুরে ভৈমী সন্দর্শন পাভ করিবে? এবং তাহ? 
কবিলেও কুমাবী দমযন্তী নিষ্টুক্র ভাবিধা আমাকে বিশ্বাস কবিবেন না। 
দধাচি প্রভৃতি দাতগণ প্রা পর্যন্ত যাহার মল্য স্থিব করিযাছেন, আমি 

প্রাণ অপেক্ষা শতগুণ শ্রেষ্ঠ প্রিয়া! দ্বাণ। সেই ঘশ” কিপে ক্রষ কবিব। 

আপনাবা যেরূপ দময়ন্তা নিমিণ আমাব নিকট প্রার্থনা কবিতেছেন 

আমাবও সেইকপ তাহা জন্য আপনাপিগেব নিকচ প্রার্থনা কবা' উচিত । 
যদিও আমি পৃব্বে কাভাবও নিকট পাথনা কবি নাই, তখাপি আপন। 
দিগেব যাচ্ছ শ্রবণ কবিযা আপনাদিগের নিকট হইতে তাহা শিক্ষা 

করিতেছি । আমি প্রত্যহ আপনাদিগেব পৃ্স॥ কবিয়া দমঘন্তী লাডেণ 

নিমিত্ত বব প্রার্থনা কবিযাছি , আপনাবাও যণ্দ আমাব সেই প্রার্থন। 

শ্রবণ না কবিয়া লজ্জিত না হন তাহা হইলে আমাবই বা লজ্জা কেন হইবে? 
দ্রময়স্তী পুন্বে আমাকে বিবাহ কবিলেন অঙ্গীকাঁৰ কষিযাছেন, এক্ষণে 

আমি আপনাদিগেব দূতরূপে তথ ম গমন ক্লে তিনি আমাকে দেবিযা 

কেবল লজ্জিত হইবেন €ে দেবগণ এই দূতকর্ আমাব অত্যন্ত অন্ুণিত, 

আপনাব৷ প্রসন্ন হউন, ছুপখিত হইবেন না। আঁপনাদিগেব এই দূত 
প্রেব্ণ অত্যন্ত অযৌক্তিক , ইহাতে আপনাঁধা কেবল উপহাসাস্পদ হই 
বেন, বার্ধা সম্পন্ন হইবে না। 

ইন্দ্র নলেব এই বাক্য শ্রবণ কিয়া! স্বীফ অন্ুুচবন্রষেব মুখেব প্রতি 
দষ্টি নিক্ষেপ কবিলেন এব” সনুঙ্গ হান্ত কবিয়া কহিতে লাণিলেন 
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“হে নল। তুমি যাহা বলিল তাহা চন্দ্রব্শীয়েব উপযুক্ত হইণ না। পুর 
অঙ্গীকাঁব কবিষা এক্সণে তাহা ভঙ্গ কবিতে কি (তাঁমাৰ লন! হইতেছেনা ? 

ভে ধীব। তুমি কি স্বপাপম ভঙ্গুব এই জীব,লাঁক অবলোকন কবিতেছ ন! ? 

কিআশ্চষ্য। এই নশ্বব ভগতে তুমিও ধম্ম ও যশ পবিল্যাগ কবিতে 

অভিলাঁষ কবিতেছ্ ? যে বাঁচকেব পরগনা পুবণ কবে নাই তোঁমাদেব ন*শে 

এপ ব্যক্তি কেহ কি জনন গভণ কবিযাছে? তুমি অর্থিগণেব প্রতি কখন 
ন--অক্ষব প্রযৌগ কব নাই এজন্য তাহাঁব! বিবেচনা কবিত ঘে “ইনি বণ 

মালা অধ্যঘন কবিবাঁব সমযে নকাঁব অধাযন কবেন নাই কিন্বা অধাযন কবি 

বাঁও বিশ্বৃত হইযাঁছেন। অতণ্ব এক্ষাণ9 সেট ন অর্ষব প্রশোঁগ কবিও 

না। অনল কনিলেন হেনল। ৬মিকি কাবণে «ই লন্মঘশ পত্যাগ 

কবিতেছ ? তোমা বাতীত মাঁব কেহই «ই কল্পবুক্ষ পতিকে শাঁচকবপে প্রাপ্ত 

হুয নাই * যম কহিনলন হে বীনসেন কলপদাপ 1 ১মি দমষন্থী নিমিও যে 

ছু'থে অভিভূত হতেছ, তাঁহা ঢন্দব শীষে উপযক্র নহে। ছে বৎস। 
বিদ্ব পর্বত কঠিনেব অগ্রগণ্য এব* কামধেনু পম ইহাবাঁও ঘধন যাঁচককে 

নিবাশ কবে না তখন তুম কাপ আমাদিগকে প্রত্যাখ্য ন কবিতেছ ? 

কেহ ন্বণকাঁলও জীবনেব প্রণ্তড় হয না এজন্য বিব্চেক ব্যক্ত যাচকেব 

পার্থনা পুবণ কবিতে বিশ্বম্ব কবেন না নষনদ্ধষ “নমেষচ্ছলে শীঘ্র মবণ 

সুচনা কবিতেছে। 
অনন্তব ববণ ক্লিন হে নল? ভবাদৃশ চ্ুব শীষগণেব কীিই 

প্রিয়পত্ভী দান জল ত'ছাঁব মৃক্তাহাব অতএব মি সামান্ স্ত্রীব নিমিত্ত 

প্রিয়পত্রী কীন্থকে পরিত্যাগ কবিও নাঁ। খাহাব চম্ম ও বম্ম অভেদ্য 

এব যাহাঁব অস্থি বন্ত্রময সেই কণ ও দধীচি যখন চিববাল এ জগতে বাঁস 

কবিতে পাঁবিবেন না ও পাবেন নাই তখন হে ধীব। তৃমিও ধর্মকে 

অবজ্ঞা কবিও ন1। যাহাতে নিবদ্ধ হইযা বলি ও নিষ্য অদাপি বিচলিত 

হইতে পারিল না তুমি পণ্ডিত হইন্বা' নেই প্রতিজ্ঞা পাশ বিবপে ছেদন 

কবিবে? ভবত অজ্জন ও পুথুব স্তাঁষ তোমাবি ম্মবণ কৰিলে প্রবাসীগণ 
অভীষ্ট লীভ কবে, তুমি যদি স্বীয গমনেব বিফলত! আশঙ্কা কব, তহা' 

হঈাল মমণ্ত গুভশ্থটব বিল্স নিশণ হই যায়। দেবগণেব এইবপ 



৩৬ নেষধচবিত। 

চাট্বাঁক্য *বণ ক বধা বাজা নল দমব ই অ ভলাষী হইলেও তাহ।দব 

দৌত কা অগ্রীকাৰ কবিলেন + ততকালে বাঁসন সানন্দচিত্তে কহিলেন 

হেনল। তৃমি যে দমষে যে ্পনে অন্তদ্ধান ইচ্ছা কবিবে, তৎক্ষ 1 “সহ 

সনে হাহা সম্পা হভাবৰ 

ষষ্ঠ সর্গ। 
স্পা পি কিক ভা উস 

না দবগতোব দৌনাকাঁঁ ব তাল শাদা সমদ্দপানকাশে অণস্ত 
বাঁবানলেব হ্তাৰ ব্বাব দমযন্তী বিযো | জ্মবান বিবেচনা না কবিষ! 

বথাবোহণে ভীম বাভখাশী কণ্তিন ন দেশ প্রস্কান কবিলেন। ঠিনি 

প্রঙ্গান করিল পর দেবগণ তা বঅণমন পশীক্ষা” সে স্*নই অবলান 

কবিনে খাঁ লন। শপন্বাগ7ব মপা।বগ সিপ্ধিব ন্যাষ। বে মা নৈধধ 

বৰ? ক্ষণকাশ মাধ্য অমবাবঠীকল কুঁরিন ন ব উপদিশ ভহীা। নল 

প্রথমে দ্রমশগী এ নব বশ্পু কবি”* ছন শাঁপিবা সাধনে তাঁর 

শোশা সন্দশন করিতে লট [নলল | অনন্ষব দেবপোতঠ্া স্মব বন 

ভতাশঞ্দবে দার্ঘনশ্বাস পবিতগ পুবক ব *তৈ শব বাহণ শখ ন 

এব অপগ্ঠ মুত পা গড কবিষ। একাকী পুবামব্যে প্রবেশ কধিনোন। 

গায অগাচ্চ পাসাদ বল্পা] * বিদ্ধ পে বগণকে দণ্ন কবন বিস্মষ বি” 

ঠিছ্ে ভ্রম কব্ত কবি * ঞমে বাঁচশখনেৰ সলিহি৩ হ তোন। দেখি লন 

সশস্ত্র পহখীগণ দ্বাব বঙ্গা কবিন্ছে তর্দ*নে নিশি শিভে ণ অদশ্য *াঁব 

চিন্গা কবিধা গণ্* বাছা] হ*যাঁও ৩ঞ্াবব স্াাশ অধৃশ্রভাবে বিচণণ 

কবিতছি ভাবিষ| লচ্তিও দমন ণীকে দন করিব বিশ! আনন্দিত 

ও নিজ দৌত্য ম্মবণ করি ছুখিতষ্লেন। অনস্তব বাঁজভবনে পাবশ 

পুধ্বধ দমন্তা শিপীলণ বশি * কলি * অঙ [বদার নাতত0৯ব শন 
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এব” তথাঁষ বৃহসণ্খ্যক প্রহবীসন্তেও নিভব জদবে অন্থঃপুনে প্রবেশ 

কবিলেন । 

নল অন পুবে প্রবেশ কবিষ! ইতস্তত* পবিভ্রমণ কবিতে লাঁশিলেন। 

দমশন্পী জননীক পণাম কধিতে মন কবিষাছিলেন থা হইতে আসবাব 

সমনে পথে নল তাহাকে দশন কবিলিন কিন্ছ ডিনি চাঁটিদিকে ভ্রান্তি 

দম্যতী দন কনি তছিলেন ণজন্য হভ।কেও ভ্রাপ্তি দময়শ্থী বপিনা! বিবে 

চন কধিলেন এব* ঠিনি 'অদশ্র থাকাতে দমান্ঠীও৪ শাহাঁকে দেখিতে 

শাই ঘন না। দমান্বী দান্তি নল দশন কবিশা তীহাব শশশ্দশে মাও প্রপীধ 

্ধ মাপা নিশেপ কবিনান স্দবাঁ" সে মাল] অদশ্ঠ পরত নাপব 

গলদেশে সনাগ হইয়া অদগ্র হহল। নল লাম্ুদ্ট দমশন্তীব ক্ষিপ্তমাল! 

ত হস্ল দেখিম। চম*কুত হউন দমযস্থীও লাপ্তি নাল গলদেশে 

পদত্তমালা আদশ্ত হইল দেখিবা অত্যান্ত বিশ্মিত জদযে স্বীয গৃহ প্রবেশ 
ববিশন। নল৭ বন্ৃক্ষণ ইতস্তত বিচবণ কবত ক্লান্ত হইবা অবশোষে 

দমণম্ঠীন পাঁসাদে প্রবেশ ককিিন। দেখিলেন সেই পাঁদাদেব পবিপব 

মণিশিম্মিত বেদিকাশ সখীগণ পবিবুত হইখা আশৌকিক সোন্দ্যাশালিনী 

ধমযস্থী বসিষা 'আচ্ন দেবদৃতীশণ দীনোক্ষিতে প্রার্থনা কবাতছে সখীগণও 

*চাঁদেন বাকে শন্তমোদন কবিতিছে কি দমযন্তী ত হাঁপি [ক নিবস্ত 

কধিতোচন। ওদ্দশনে ভাঁহাব দমবন্তী লিগ্চা দবণত ভহব।ও প্রতিনিনুও 

হস্থা। 

হন্দদ্লী কহি5 লানণিল £ে দমষন্থি। ভুমি অবহিত হইশা হন্দরবাক্য 

অব] কব। দেবনিপি মাঁনবশখণ পড়িত৩ পাবে না ণজগ্ত তিনি ভোম*ক 

॥াহ। বলিবাব নিমিও আমাক (প্রবণ কবি্বাছেন, তাহা কহিতছি + ইন্ত 
তোমাকে সাঁদবে অনাঁমষ ভিদ্ঞাসা কবিবাছেন। স্বযস্বব তুমি তাহাকে 

পতিত্বে ববণ কধিও তিনি তামার গ্রতি অতাপ্ত মন্বক্ত হইশাঙ্ছেন , 
অতএব কাচ তাহাকে পবিত্যাগ কবিও না। দেবগণ ক্দীবসদদ্র মন 

কবিষ। যে লক্ষীপ্রাপ্নু হইযাছিলেন তাহ] নাবাধণকে দন কবিযাছেন এক্ষণ 

শন্দ্রেব নিমিত্ত অপব শ্রী উথবাপিত কবিতে তাহাদিগকে আব ইক্ষুপনদ 
মল্নেন কেশ প্রদান কবিও না। ভৃবণ শ্রেণাবৰ মধো স্ব এঅপান ম্বগ 



৩৮ নৈষধচবিত। 

দেবগণ ও দেবগণেব মধ্যে ইন্ত্র প্রধান , সেই ইন্দ্র তোমার দাসত্ব কবিতে 

ব্যগ্র হইযাছেন। ইহা! অপেক্ষা ্পদ্ধীব বিষয় আব কি আছে? ইন্দ্র শতঘন্ু 

কবিঘা যে ইন্দ্ত্ব পদ প্রাপ্ত হইধাছেন, তৃমি কেবল মাত্র স্বীকাবস্চক 
ভ্রভঙ্গি দ্বাবা তাহা অঙ্গীকবীৰ কব। মন্দাকিনী ও নন্দনকানন তোমা 

ক্রীভা জ্গান হইবে, ইন্ত স্বামী হইবেন উপেন্ত্র দেবব ও লশ্দী যাতা হইবেন 

ইহাতে যে সখ সম্ভোগ কবিবে তাহ একবাঁব মনে বিবেচনা! কবিশা! দেখ । 

ইন্দ্বেব “ত্রিভবন বাজ্যেব অবীশ্ববী হও,” এই প্রার্থনাৰ কেবল তুমিহ 

উপযুক্ত । বাজ্যও অবজ্ঞাম্পদ নহে। নাবাধণ খব্ব হইধা! বলিব নিক 

বাজা প্রার্থনা কবিয়াঁছিলন এক্ন্ভ পৌবাণিকগণ তাহাকে বামন বণে। 

তুমি ত্রিন্ধা যাহাদিগকে প্রণাম কবিয়া থাক, সেই দেবগণকে ফ্ৃতদ্ৰ কব 
তোমার উচিত নহে। তাহাবাও তোমাকে ত্রিসন্ধ্য প্রণাম কবিতে অভি 
লাধী হইবাঁছেন , অতএব তুমি ইন্দ্রানী হয! তাহাদিগেব প্রতি অনুগ্রহ 
প্রকাশ কব।” এই বলিবা সে ইন্দ্রেব পসাদ স্ববপ পাবিজাতমাল! 

দ্বময়ন্তীকে অর্পণ কবিল। কালে নলেব আশ! ব্যতীত সমস্ত আশা তদদীয 

বাঁসে পবিপুর্ণ হইয়া উঠিল। দমযন্সী সেই মালা সাদবে গ্রহণ কবিলেন 
অবলোকন কবি! নালব তৎপান্তি আশ! শিথিল হইয়! পডিল। সখীণণেব 

মধ্যে কেহ কহিল, “আ্যে। ইহাতে বিবেচনাব কি আছ? শীষ ইন্ত্রবে 

ববণ ককন।” কেহ কহিল, “দথি 1 ইন্দ ববণ ভৌঁমাবই উপযুক্ত ।৮ কেহ 

কহিল, “তুমি ইন্দ্রকে ববণ কবিতে অঙ্গীকাঁব কব” তাহাদিগেব বাক্য 
শ্রবণ কবিরা দময়স্তী কহিলেন, “হে সখীগণ 1 আমি কখনও কি তোমা 

দিগেব অনাশ্রবা হইযাঁছি ? তবে, ইহাতে আমাব কিছু বক্তব্য আছে ।” 
দময়ন্তী বাক্য শ্রবণে সখীগণ “ইনি ইন্দ্রকে ববণ কবিবেন” ভাবিয়া অত্যন্ত 

আনন্দিত হইল। নল “আমি দময়ন্তী ও দৃতকার্য্যেব যধ্যে কিছুই প্রাপ্ত 
হইলাম না” ভাবিয়1 অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। 

দময়ন্তী ঈষৎ হাস্ত কবিষা নযনভঙ্গি দ্বাব! সধীগণকে নিবাঁবণ করিলেন 

এব* নাঁদবে সেই পবিজাতমালা গ্রহণ পূর্বক ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রণাম্ব কবিষা! 
বহিতে লাগিলেন, হে ইন্্রদূতি 1 তুমি ইন্দ্েবস্ততি বিষয়ে"সাহস পরিত্যাগ 

কব। বেদ যদি তাহার মাহায়া কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতে পাবে। তিনি 
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সকলেব স্বন্তঃকরণ জানিতেছেন স্থতবা* তাহাঁব বাক্যে উত্তব প্রদাঁন কব! 

নিবর্থক । তাহাঁব আজ্ঞা কে অবহেলা! কবিতে পাবে ? আমি বাল, স্থতবা* 

তদীয় আঁদেশ মালাব ন্তাষ মস্তকে স্থাপন কবিয্ন! যদি পালন কবিতে অক্ষম 

হই তাহা। হইালে আমাৰ অপবাধ গ্রহণ কবিবেন না। ইন্দ যে আমাব প্রতি 

একপ অনুগ্রহ প্রকাশ কবিযাছেন তাহ আমাৰ জন্মান্তবীষ তপস্তাৰ ফল। 

ফলেব বৈচিত্র অবলোকন কবিলে চিও তাহার কাবণেব প্রি অ+সক্ত হয 

এজন্য ইন্দ্রেব এই অনুগ্রহে আমাব প্নব্বাৰ তপস্তা কবিতে প্রবৃত্ধি হইতেছে । 

আমি আনন্দ ও ব্রতসম্পদেব নিমিও ইন্ত্রকেই পতিকপে দেবা কধিব, 

বিশেষ এই, তাহার দেবদেহেব সেবা না কবিষা নপত্ববপে অন্শাগত নলেৰ 

সেবা কবিব। হে ইন্ত্রদূতি। তোমাৰ মুখে সতীবতেব অন্যপ্ত প্রতিকূল 
ইন্ত্রেব প্রশশসা বাক্য শ্রবণ কব! আমাব অত্যন্ত অনুচিত হইযাছে। আনি 

প্ুব্বেই অনে মনে দেবেজ্্রকে বরণ না কবিয়া তৃমীন্দ্র নলকে ববণ কবিষাছি। 
আমি বিবেচনা ববিষাই তাহাকে ববণ কবিযাছি , এজগ্ঠ স"সাবেব বিষয় 

ভোগ সুখে যেৰপ মুমুক্ষুব চিত্ত আকুষ্ট হয় না, সেইকপ ইন্ত্রেব এই অনুগ্রহে 
আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছে না। মন্বাদি আর্ধাগণ চও্বাশ্রমেব মধ্যে 
গাহস্থেব স্তায় নববর্ষে মধো তাবতবর্ষেব প্রশণ্দা কবেন। আমি সেই 

ভারতবর্ষে জীবিতেশ্বব নলেব সেবা! কবিষা! স্থখ মিশ্রিত ধন্ম লাভ কবিতে 

ইচ্ছা কবিয়াছি। স্বগে থাকিলে কেবল সুখ হয়, ধন্ম হয় না, কিন্তু এই 

ভাবতে সুখ ও ধন্ম উভয়ই হইবে। এস্থানে থাকিষা খজ্ঞ দ্বাবা দেবগণকে 

প্রীত কবিতে পাবিব। অতএব সুখ ও ধশ্ম পবিত্যা্ কবিযা কেবনমাত্র 

স্থথ ভোগ কবিতে আমাব স্পৃহা নাই । হপধিবাষে খম্মধাদেবপ্রীশ্বি 

লও সুখ» তুমি ইন্ত্রকে বরণ কৰিলে অনাধা'দ তাহ পিদ্ধ হইবে স্থৃতব 
এও ক্রেশেব প্রক্োজন কি, তাহা বলিতে পাব না? কেননা ধান্মিক ব্যক্তিবও 

স্বগ হহতে পতন অধধ্রস্তাবী, কিন্তু পৃথিবী হইতে ক্রম*, সপ্তন্বর্গে গমন 

কৰা যাধ , অতএব স্বপ্ন ও মর্ভের উত্তরকাঁল বিবেচনা কবিলে কি শকব! (১) 

দ্বয় বোধ হয় না? যে কন্ম বশত, আযুক্ষৌণ হইলে মানবেব উপভোগ্য হয়, 

€১) খাঁববা ও চিনি। 
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জীবিত অবস্থা হয় না, মেই অহিতকল্প আপাত স্থখজনক স্থগ কোন পঠিত 

ব্যক্তি ভোগ কবিতে ইচ্ছা কবে ?”” 

অনন্তব দমযন্তী সথীগণকে ইন্্রদূতীর অন্কুলে বিবক্ষু অবলোবন কবি 
উত্তব শেষ না কবিঘাই তাহা দগনণক কহিতে লাগলেন হে সধীগণ। সক 

লেবই “ও অতৃষ্ট প্রবাহেব অথব। ঈশ্বনেব অধীন । তবে ভোমণ| বুদ্ধিন ৩ 
হইযাঁও কিন্ত আমাকে অনুযোগ কবিতেছ ? নিটিল জগত নিয়ন অধীন 

স্থুতবা* ঘে যে কার্য্য কৰে তাছাকে “তুমি এ বাধ্য করিতেছ কেন? হহ1 

জিচ্ছাসা কৰা অনুচিত । নিধতি অচেতন তাহাকে জিজ্ঞাসা ককা *1 ণণ। 

উভয়হ তুল্য, কেবল ন্তাব কথন শন লাভ হ্য। কোমশ বস্বরভানা 

উদ্্রেব নিন্দা কবে, কণ্টবঙ্োজী উষ্বিও সেই কোমল বস্ত োভাব নন্দ 

কবে, ইহাদ্বেব উভযেবই অভিলধিত বস্ত ভক্ষা পিবন্ধন প্রাতি $ল্যই হহ 1 

থাকে, কিন্ত মধ্যস্থ্ে হহাদেব একতবেব নিন্দা কবা ভচিও নহে । মোক্ষত 

পরিত্যাগ ঝবিযা নম্বর িবগ দেবা মন্তষ্যেব স্তাষ আমিও হন্দ্রকে পবিত্য 

কবিষ! নব সেবা কবিব। হ্ও্দ্রন গুণ ননোহব হইতোও তাহাতে আম 

নলান্রবাণ অপশত হহবে না। কট হ্হতে বিঝু প্যন্ত সকশেব কৃত) 

ভাব তুল্য, কি $ তাথা বলিষা এক বিষ সকলেব তুল্যৰ চ হইতে পাবে না 

ব্ক্তিদে বচি ভিন্ন ভিন্ন, অতএব এক বিষ” সকলেব ইচ্ছা বা দ্বেষ হইবে 

একপ গিষম নহে । যদি পথ মধ্যে গুপ্তকুপ থাকে, তা হইলে বন্ধ প্রত 

বন্ধুকে সভক ববিষ! দিবে , বস্তুত, আমি মেকপ হহ পাই, আমি হিতকবৰ 

জানিয়াহ নলে অন্ুবক্ত হহয়াছি , সুতবা*ৎ আমাকে নিবাবণ কাবধাল 

প্রয়োজন নাই। অশীষ্টবস্ত লা কবিলে তোমদেব যেকপ আনন্দ হয 

সেহবপ আমাবও জানিবে। 

দময়ন্তা এহরূপ প িত্যবলে সথীগণেব প্রতিকূল বুখি দূৰ কখিয়া হন্্ 

দূতীকে কছিতে লাগিলেন, হে হন্ত্রুতি। আমি পুব্বহ মনে মনে নলকে 

পতিত্বে ববণ কবিরাছি,.অতএব নিশ্পপচিত্তে যম, বহি ও বঞ্চণেব দৃ্তীগণকে 

নিবাকবণ কবিলাম। এমি দি পুনব্বাব আমাকে, হশ্রকে পিত্বে ব41 

কবিতে বল তাহা হইলে তোমাৰ হন্দ্র চখণেব শপথ । ইহাতে যদি আমাও 
কোন ৩পবাধ হইহা বে খে শা পভিওলা শিষ ম ল(পব জেবা বাঁ” 
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অপনোদন কবিব।” দমসন্থী “ইবপ শপপ প্রান কবাতে ইন্্রদুতী আঁর 

ক) কহিতে না পাবিষা পশ্শিরন্ত হইল। তৎকালে নলেব জীখন 

এন পুনব্বাব চঞ্চন হ্দযে পণেশ বপিল। নিষধলাল ইন্দ্র অনুগহে 

দমষস্থীন এহবপ সান্ধবাগ বাক্য শ্রবণ কবি! অগ্যন্ত আনন্দিত হইলেন 

অগ্তম অর্গ। 
পাস ৬ বন্দ পাট এ পাপী 

'দবদু শীগণ নিবাশ জদযে গুতিনিবুও হইলে নশ মাপনান প্রা 

মযন্থীব প্রগাড অন্তরা” বুঝিত পাধিশা মত গ্ধ আনন্দিত হহনেন। পুণ্বে 

দম্যন্তী পাপ্তি বিবক্া ৩াহাব য মনাবথ ক্রবিত হতশাছিল, এবণে 

পমবস্তাকে *ণন ববা ৩ ৩1৮1 সাল পাঁষ হহ্থা। ঠিনি শিশিমেষ লোৌচনে 

বহক্ষণ দমষত্তীর অলোকপামান্ত সীন্দায দশন কিনেন । অন গব আনন্দি৩ 

ও শিশ্মিত হল্য় মনে মনে কহিতে লাগিলেন বোধ হয বিখা৩] দখয়গ্তাকে 

নন্মাণ করিবাঁন নিমিও প্রথমে বস্তা পত্র শিল্মীণ ক্খিনা হস্ত[শাস 

কবিধাছিলেশ ।॥ হাব বহবিজী পশ্চাৎৎ পন্বঞ কেশগজাল অবলাবন 

কবিশে বোধ হম, 0 ন অথকাঁব হ'ভাৰ মৎ চত্দ্রকবণে অপসাধত হইযা 

পশ্চাদভগে সঙ বহিষাসে। ন্গিগ্ধ শ্যামা তাবকাতুক্ত বিশাল তোচন 

দ্বয় অনন্য সদৃশ । ওষ্ঠাবব বন্গ ক কুস্থুমেব ন্াষ বক্তবর্ণ। বোধ হষ ভাবত 

হ হাব কণ্ঠদেশে উপবেশন কবিয] শে বাণাবাধন করবেন তাহাই বাীকপে 

নিগত হইয়া কণকুহব অমৃতবসে অশিষিভ্ত কবে। দিবসে কমলেল ও 

বাত্রিকালে শশধবেব শোভা পবিপক্ষিত হয়, কিন্তু ইহাণ ভানন শোভা 

" দিবা ও র্রনীতে একবূপ দৃষ্ট হইষ! থাকে | শ্রীবাদেশ হাববিশোভিত 

ইইযা সৌন্দধ্যেব পবাকা্ঠা প্রাপ্ত হইযাছে। ইহাব বেখাএয়বৃক্ত 

অবলোকন কৰিলে বোধ হয যে বিখাতা ইহাতে কাব্য গান, পিষবাকা 

৬ 



৪২. নৈষধচরিত | 

ও সত্য স্থাপন কবিষা বেখাঁত্রয় দ্বাবা তাহাদেব বসতি সীমা নির্ধারধ করিয়া 

দিয়াছেন। মৃণাল কোমল হইলেও ই'হার বাহুঘয়ের সদূশ নহে। কব 

কিশলয় অপেক্ষাও বক্তবর্ণ এবং উৎপল অপেক্ষাও বমণীয়। পৃষ্ঠদেশ 
বিলম্বিত বেণী সম্বন্ধ মন্লিকা মালাব সং্রবে অনির্কচনীয শোভা ধাবণ 

কবিযাঁছে। বোধ হয় ইহাব চবণেব শোতাঁলেশ আছে বলিয়াই নবকিশল্ম 

পল্লব নামে অভিহিত হইয়াছে । ফলতঃ বিধাঁতা ইহাকে অলৌকিক 

সৌন্দরধ্যশালিনী কবিয়া স্থষ্টি কবিয়াছেন। ইনি আমাৰ বিবহ পীড়া জনিত 

মুচ্ছ। রজনীর প্রভাত সন্ধ্যা স্বরূপা। নপ এইবপে দময়স্তরীব অলৌকিক 
সৌন্দর্য্যের প্রশংস। করিয়! তাহাব নয়নগোচর হইতে অভিলাষ করিলেন। 

অধম সর্গ। 

নল অদৃশ্ঠভাঁব পবিত্যাঁগ ববিলে পর, দময়স্তী সখীগণেধ সহিত বিশ্মিত 
হৃদয়ে নিনিমেষ লোচনে তাহাকে দর্শন কবিতে লাগ্িলেন। ইক্ষুকডন্ব 

পলালাচ্ছন্ন হইয়াও যেপ উপযুক্ত ভূমি সম্ত্রৰে প্রকাশিত হয়, সেইকপ 
নল ইন্দ্রববে অনৃশ্ত শবীব হইয়াও দমঘস্তী সংশ্রবে প্রকাশিত হইলেন। 
দময়স্তীর সখীগণ নলের অলৌকিক সৌন্দর্য দশনে এরূপ বিস্বয়াবিষ্ট হইয়া 
ছিল যে, তানকাদেব বাক্যন্ফদ্তি হইল না, তাহাবা তীহাব পবিচয় জিজ্ঞাস! 

করিতে অসমর্থ হইয চিত্রার্পিতেব ন্যায় অবস্থান কবিতে লাগিল। দময়স্তী 
প্রথমে তাহাকে নল বলিষ! বিবেচনা! কবিলেন, তৎকালে তাহাব হর্যগ্রবান্ 

বর্ধাকালীন নদী প্রবাহেব ন্যায় উচ্ছলিত হইয়া উঠিল , পবে, এই স্ুবক্ষিত 

অস্তঃপুবে নলেব আগমন অসম্ভব বিবেচন1 করিয়া বিষণ্ন হইলেন । 
দময়ন্তী সথীগণকে আকস্মিক পুরুষ দশনে ভয়ে মূকতা প্রাপ্ত অবলোকন 

কবিয়া আননদেশ বিনত্রীতৃত কবত শ্লথ গদগদ বাক্যে নলকে কহিতে 



অগম সর্গ। ৪৩ 

লাগিলেন, “হে পুরুষশ্রেন্ঠ । আপনি অতিথি, এজন্য আপনাকে প্রণাম 

করিয়া উপবেশন নিমিত্ত স্বীয আপন প্রদান কবিতেছি। যদিও আপনার 
অন্ত স্থানে গমন কবিবাব অভিলাষ থাকে এব" ইহ! আপনাৰ উপবেশনেব 

অযোগ্য হয়, তাহা! হইলেও ক্ষণকাঁল হহাতে অবস্থান করিয়া বিশ্রামন্থখ 

অনুভব ককন। আপনি কোথায় গমন কবিবেন বলুন? অদ্য কোন দেশ 

আপনাব বিবহে বসন্ত পবিত্যক্ত কাননেব অবস্থা প্রাপ্ত হইযাছে? আপনাব 
নাম শ্রবণে আমাব বাঁধা নাই ত? আঁপনাৰ এই স্থবক্ষিত অন্ত পুবে প্রবেশ 

কবা সমুদ্রোতবণ তুল্য হইয়াছে , কিন্তু আপনাব এবপ সাহস কবিবাঁৰ 

প্রয়োজন কি ? ভাহা আমি এখনও নিশ্চয় কবিতে পাবি নাই। বোধ 

হয় আমাঁব পুণ্যবলে প্রবেশকালে বক্ষিগণ আপনাকে দেখিতে পায় নাই, 

এজন্য আপনাব কন্দর্পতুল্য সৌন্দশ্য অবলোকন কবিতে পাইতেছি। 

রমণীয় আকৃতি, দ্বাবপাঁল লোঁচন প্রচ্ছাদনী শক্তি ও স্ুবর্ণসদৃশ উজ্জ্বল কান্তি 

আপনাব দেবত্বেব পৰিচাঁয়ক। কন্দর্পেব মর্তি নাই _অশ্বিনীকুমাব ঢইজন 
অতএব আপনি কন্দর্প ব! অশ্বিনীকুমাব নহেন অথবা অন্ত চিক্কেব প্রয়োঞ্ধন 
নাই আপনার সৌনয্যই তাহ'দেব অপেঙ্গা বমণীয। হে লোকতর্গণ। 
আপনি কোন বশে জন্ম গ্রহণ কবিষাছেন? 

দবময়ত্তী নলকে নলসদৃশ সুন্দৰ অমব বলিয়া বিবেচনা কবিয়াছ্িলেন, 
এজন্য অতিথিসমচিত পিক্ববাক্যচ্চলে তীহাঁব সৌন্দর্যোব প্রশ সা কবিতে 

লাগিলেন। কহিলেন “যে ব্যক্তি গুণাধিক বস্বব প্রশ সা না কবিষা 

মৌনাবলম্বন কবিয়! থাকে, মুকেব সহিত তাহাৰ কোন বিশিষ নাই, 

বহুগুণে অল্প গুণেৰ উল্লেখ কবাও ক্রুবতা! প্রকাশ মাত্র, এজন্য আমি 

আপনাব অলৌকিক সৌন্দর্য্যের প্রশ*সা! কবিতেছি, আমার বাবদৃকতা ক্ষমা 
করিবেন। হে স্থন্দবোত্ম। আপনাব কান্তি কীর্তি প্রভাবে পুরুববা, 

অশ্বিনীকুমীবদ্ধষ ও কন্দর্প সৌন্দধ্য গব্ব পবিত্যাগ কবিয়াছেন। ধবল 

বাঁজহণদ মগুলী আপনা কান্তি কীর্তিব পুলাকম্বর্ূপ। শিবেব অদ্ধচন্্র 

নখরূপ পবিগ্রহ কবিয়! আপনাব পদান্ুষ্ঠে বর্তমান রহিয়াছে, এজন্য বোধ 

হয়, কনদর্প স্ববিজয়ি চিহ্ন দশনে তীত হুইযা আপনাব চখণেব অনুষ্ঠ শোভাঁও 

গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। জগৎ কনর্প দাহন পধ্স্ত সৌন্দব্য কথ! 



৪৪ নৈষধচবিত। 

বিবহিত হইয়াছিল, এক্ষণে বিধাতা আপনাব অঙ্গ নির্মাণ কবিয়া তাহা 

প্রতি কপা কবিযাছেন আপনি যদি মানব হন তাহ হইলে মহী কৃতার্থ 

হইয়াছে যন্দ দেবগণেব মধ্যে কেহ হন তাহা! হইলে স্বর্গ অন্তলোক অপেক্ষ| 

শ্রেষ্ঠ হইষাছে অথবা! যদি নাগ হন তাহ! হইলে পাতাল সকালেব অব স্থ 

হইয়াও ঈপবিস্গ হইযাঁছে আপনি গাভীয্য ও মহত্বে সমুদ্র অপেক্ষা? 

মহাঁন। বোঁধ হয এই অসীম স সাব সমৃদ্রে নল আপনাৰ প্রতিবিষ্ব বিশ্ব 

ও প্রতিবিষ্ব লইষাই বিধাতাব সৃষ্টি তদ্ন্নি এক পদার্থ ছুইটী নাহ । আপনি 

যাছাব নিমিও পদচাবে গমন কবিতেছেন এই পৃথিবীতে সেহ পুণাবান কে? 

আমি সন্দেহ দোলায় দে দ্বলামান হইয়া আপাঁন নল কি অন্য কেহ 

তাহ! নিশ্চয় কবিতে পাবিতেছি না অথব]1 বথা সন্দেহেব পয়োজন নাই 

আপনি কোন শাগ্যবানেব ণ্কে অতিথি হহবেন বলুন? আপনাৰ সোন্দর্য্য 

অবলোঁকন কবিনা আমাব নোচনদ্রধ মফলও' প্রাপ্ত হইয় ছে এক্সণে মধুব 
বাক্য প্রশৌগ ববিষা কণ্ণগল পবি২প্তু কৰন 

নল পিয়া দময়ন্তীব এইকপ মধুব বচন পবম্পবা শ্রবণ কব্যি! যেন অমৃত- 

হদে নিমগ্র লং ন। যাহা শক্রমথে চ্চাবিও ৮1গ পাঁতিকব স্ম সেহ 

প্রশ সাবাক্য পিন ব্যক্তিব খে শ্রবণ কবিস্ল ষ অপবিমি ” আনন্দ হইবে 

তাখাব খিচিত্র কি? অনত্তব ৃুর্য্য যেবপ লোবেব তথ্য গ্রহণ কবিষ! 

দযাঁচলে 'মাসীন হন সেইকপ নল দমযও্'ব আঁ বাস কাণ শ্বীবাৰ 

বিশ তাহাব সখীব আসনে ডপ বশন ববিলেন। ৩ৎ্কাপি তাহাৰ 

চিএ বিকার উপলি৩ ২৯লেও স্বাশীবিক খৈর্যপ্র৬ বে তাহা অপনোদন 

কবিযা দয গ্গাকে কহিতে লাগিলেন ভ ৫ শি! আমি ১ন্দাদি“দবগণেব 

দু বপে শোমাৰ মাপে আগমন কবিাছি ৬ফি ব্যগ্ধ হহ*না আমি 

তোমাৰ অটঙগ্ি স বাবে ২প্তিলা*ববাছি ড বেশনকব। কি অন্ত 

আসন পবিত্যাগ কবিলে গ আব দরে প্যসঁলকব তা মহান অতিগি' 

সৎকাব হইবে । হে কল্যাণি। ০শোমাব শবীব নবোগ আছে ত? চিও 

পাপে গ্রন্থ হর না ৩7 হে খিশীাক্ষ আব বিনম্বে প্রযোজন নাঈ 

আমাব বাক্য শ্রবণ কব। হৃদ ববণ অগ্নি ও যম তোমাব সৌদর্ধ্যাদি 
ও) নিক এবদ ব পয ঠাশাৰ প হঅ৩ ॥ অন্বঞ্ €২ণাছেন, এক্স ণ 



অহম সর্গ। ন৫ 

তাভাদিগেব হদষে কেবল তোমাৰ প্রাপ্তির আশাই অন্মক্ষণ স্কবিত হই 
তেছে , পৃব্বাদি আঁশ! আব পৃব্বেব ন্ায় বিকাশ পাঁষ না। বাঁসব পবভৃত 

বে ঘে কেশ অনুভব কবেন নন্দনবনেও তাহাব শীশ্কি হয় নলা। তিনি 

পূর্বে প্রত্যহ শিবপূজ! কবিতেন, এক্ষণে শিবেব মন্তকক্ষিত কলামাত্র 

চন্দ্রে ভষে সেই অবশ কর্তব্য শিবপুজ্াঁও পবিত্যাগ কবিষাঁছন। কল্পদম 

সকল অন্ঠেব দাবিদ ভাবক , কিন্ত এক্ষণে ইন্দ্রের সন্তাপ শাস্তি নিমিত্ত 

তাহাদের পন্নব লইবা গ্রিক্ষণ নূতন নুতন কাম শধ্যা বচিত হওযাতে 

তাহাবা৪ পল্লব দবিদ্র হইযাছে। শীতকালে পদ্িনীব কেবল পত্র ও পুষ্প 

বিনষ্ট ভষ কি বসন্তক।নে ইন্দেব শবীব তাঁপ শিবাঁবণ নিন মৃণাল, পত্র 

ও পুষ্প শৃখীত হাত মন্দাকিণীব কমলিনীকুল শীতকাল অপেক্ষাও 

অধিক৩ন কদণ্যাত হইতেছে । হে দমযন্তি। আঠিতাগ্সিগণ প্রত ভ শিবব 

যে মুর্তিব আবাখন1 ক্বন নেই অগ্নি এক্ষণণ কন্দপ পঁডিত হইমা তোমাৰ 
দাসত্ব কিনতে অভিলাষ কবিযাছেন। বোধ হয বণ্ষ বাহাঁতে নিজেব 

সন্তাপ অবগত হইষ* আব বাহাঁঁবও সন্তাপিত না কবেন এইবপ ভাবে 

কন্দর্প তাহাকে সন্তাপিত কবিষা শিক্ষাদান কবিঠেছে । বোধ হা তিনি 

তোম ন নিন্মিও কুম্থম শবশকে ণ্বপ নিপীভিত হইতেছেন যে পুজকগণ 

যে সকল কুন্তমে তাহা পুজা কনে তাহা ল্ইতেও ভীত হইয! কেন 

কমল প্রকশক কুষ্য যাহা দ্বাৰা প্ণবান চন্দন বাসিতা দক্ষিণদিক ধাহার 

প্রিষতমা সেই যমও তোমাৰ জন্য কন্দপ পনাপানশ ধৈষ্য পবিত্যাগ 

কব্ধিছেন। ভোমান টিবাহ তাহার শণাব প$£পণ হইযাছে। হেকশাঙ্গি 

পাহ যে সমযে গৃহ হহও ধর্াত হইনে প্র" লা পশ্যাবৃও হয না সেই 

শময়ে ববণ তোম।ব ভদ্দেশে স্বী অন্গ করণ পেখণ কবিমাছেন। তাপশান্তি 

নিমিত্ত তাহাব জামে মুণাল পদ3 হল্যো ৩ভা তোমাব হুজগগতা ম্মবগ 

কৰাইখা! তাহাকে অত্যন্ত সক্গাপিত কবে। হে দমযন্তি। কন্দপ তোমাব 

জন্ত তাভাপিগকে এইকপে পীডি৩ কবিতেছে। অউীহাঁবা কল্য তেমি'ৰ 

শ্বয্বর হইবে, এই অমৃত পবাহসদৃশী বাস্তা শ্রবণ কবিষা পৃথিবীতে আমন 

কবিয়াঁছেন , এব* এই নণবীঘনীগে উপক্িত হুইযা আমাক তোমাৰ নিকট 

"*্কণে প্রেবণ ববিষাছেন। তাহাধা প্রত্যেকে ভোমীকে অনাঁখা ভিজ্ঞাণ। 



৪৬ নৈষধচবিত। 

কবিয়! কহিয়াছেন হে ভৈমি। তুমি দয়! কবিয়া শীঘ্ব আমাদিগকে পতিত্বে 

ববণ কব। আমরা বহুকাল হইতে তোমাকে হৃদয়ে ধাবণ কবিয়। আসি 
তেছি, অতএব এক্ষণে আমাদিগকে ববণ কবিয়া কৃতার্থকব। ষধি তোমাৰ 

দয়ার উদ্রেক হইয়া থাকে তাহা হইলে বিলম্বে প্রাধাজন নাই সত্ব স্বর্সকে 
অলম্কৃত কৰ। বদি পৃথিবীতে থাকিতে তোমাৰ অভিলাষ হয় তাহা! হইলে 

আমবা তাহাবও স্বর্গস জ্ঞা বিধান কবিব। হে দময়স্তি। তোমার বাক্য 

খণ্ড সদৃশ । তুমি যে পথে গমন কব তরাঁকাব শর্কবাও শকব! সদৃশ হয়। 

আমব! তোমাকে কি দিব? আমবা তোমাৰ চবণ আশ্রয় পৃব্বক জীবন 

ধাবণ কবিতে অভিলাষ কবিয়াছি স্ুতবা* তোমাকে অমবত্ব বব প্রদ ন 

কবিতেও আমাদিগেব লজ্জা হইতেছে হে দময়স্তি! এমি ইহাদিগের 
মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা হয় পতিত্বে ববণ কবিয়া! আমাব দূতকাধ্য সফল কব 

নবম সর্গ। 
২০০০ 

পতিব্রতাগণের অন্ত পুরুষ সম্বস্বীয় বাক্য শ্রবণ কবা অত্যন্ত ক্লেশকর 

এজপ্য দময়ন্তী নলে একান্ত অনুরাগ বশত বিষপ্টশাঁবে দেবগণেব বাক্য শ্রবণ 

কবিলেন। নল দেবগণেব বাক্য সমুদাধ জ্ঞাপন কবিলে দময়ন্তী যেন 

শ্রবণ করেন নাই এই ভাবে কখিতে লাগিলেন হেস্ুন্দব আমি আপনাব 

কুল ও নাম জিজ্ঞাস! কবিলাম াহ! পবিগ্যাগ কবিয়া আপনাব অপস্থত 

বিষয়ের উল্লেখ কৰা অনুচিত হইয়াছে । আমাব প্রশ্ন বিষষে আপনার 

বাণ দবশ্তী নদীব ন্যায় কোথাও গুপু কোথাও প্রকাশিত হইয়াছে। 

আমি আপনার স্ুধাসদৃশ ৰাক্য শ্রবণ করিলাম কিন্তু তাহাতে তবদীয় 
নাম গুভ্রযা শান্ত হইল না, অনি মধুব ছুপ্ধ বা মধু দ্বাবা জলপিপাস। শান্ত 
হয় না। আপনি কেনি ব শে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলুন ? 



মবম সর্গ। ৪৭ 

শুই বলিয়া দময়ন্তী বিবত হইলে নল কহিতে লাগিলেন, “অগ্নি 

ভৈমি। তুমি আমার কুল ও নাম ছিজ্ঞাসা করিলেও, তাহা নিতাস্ত 
নিপ্রয়োজন বলিয়া বলি নাই। পরিমিত ও সারবান্ বাক্য প্রয়োগ 
করাই বাগ্সিতা। অল্প বিষষে বৃথ শব্ববাহুল্য ও বহু বিষয়ে অল্প বাক্য 

প্রয়োগ বিষবৎ পরিত্যজ্য। যুম্মদ্ ও অশ্মদ্ শব্দ দ্বার! আমাদের উভ- 
য়ের প্রত্যক্ষ ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পাবে, স্বতরাং কোন্ বর্ণপংক্তি 

আমাতৈ সন্কেতিত হইয়াছে, তাহা বলা নিরর্ক। যদি আমার বংশ 

প্রশস্ত না হয়, তাহা! হইলে তাহা আমার বল! উচিত নহে; যদি প্রশস্তই 
হয়, তাহা হইলে পরের দূতরূপে আগমন করিয়া প্রশস্ত বংশের পরিচয় 
দেওয়াও বিডম্বনামাত্র । এই সমস্ত বিবেচনা করিয়াই তোমার কুল নাম- 

প্রশ্থেব উত্তৰ দেই নাই। এক্ষণে উক্ত জিজ্ঞাসা পরিত্যাগ করিয়া ইন্তু 
প্রতৃতিব বাক্যেব উত্তব প্রদান কব। অথব1 যদ্দি একাত্তই বলিতে হয়, 
তাহা হইলে সংক্ষেপে তোমাব শ্রবণস্পৃহা দূৰ কবিতেছি, আমি চন্ত্রবংশে 
উৎপন্ন হইয়াছি, ইহা গুনিয়াই সফলনির্বন্ধ হও। সাধুব্যজিগণের এইদ্ধপ 
ব্যবহাব-পবম্পর! প্রসিদ্ধ আছে যে, তাহারা নিজনাম প্রকাশ করেন না 

প্রচলিত ব্যবহাৰ পরিত্যাগ করিলে লোকে নিন্দা করে; এজন্য আমি স্বীয় 

নাম প্রকাশ কবিতে পাবিতেছি ন|। 

নিষধরা্গ এই বলিয়। তুষ্তীন্তাব অবলম্বন করিলে দময়স্তী কছিতে নি 

লেন, “আপনি চন্ত্রবংশে জন্মগ্রথৎণ করিয়াছেন, ইহা সামান্তরূপে শ্রবণ 

করিয়াও আমার বিশেষ সংশয় অপগত হইতেছে না। আপনি প্রস্তুত 

বিষয় সম্যক্রূপে না বলিয়! অপ্রস্তত বিষয় পল্পবিত করিতেছেন; অতএৰ 

আপনার এই বঞ্চনা চাতুবী ধন্ত। আপনি যেরূপ নদীচাব-ভঙ্গ-ভয়ে স্বীয় 
নাম প্রকাশ করিলেন না, সেইরূপ কুলাঙ্গনার পরপুরুষের দহিত আলাপ 
কর! উচিত লহে, এজন্য আমিও আপনার বাক্যের উত্তর প্রদান করিব না ।” 

দময়ন্তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া নল সহান্তসুখে কহিলেন, “অয়ি বামাক্ষি! 

* আমি ইঞ্জাদির দূত, স্ৃতরাং তোমার আত্মীয় £ অতএব আমাকে পর বলিয়! 
বিবেচনা কবিও না। আমার বাক্যের উত্তর প্রদান কর'এবং দেবচতুষটয়ের 
একজনকে পতিত্বে বরণ করিয়া আমার দূত কার্য সফল কর। আমি 



৪৮ নৈষধচবিত ৷ 

তোমাৰ প্রভাত্তব শ্রবণ নিমিত্ত যত বিলম্ব কবিতেছি দেবগণ ততই উৎ 
কিত হইতেছেনগ। সত্ব কার্ধ্য সম্পন্ন কবিয়া প্রভু সমীপে উপস্থিত হও" 

দুতেব,কাযা বিন্ত আমি এই সত্ব অনুষ্ঠেষ কায বিশম্ব কবিতেছি 

এভন্য আমাকে*নিন্দনীয় হইতে হইবে। ইন্দ্র নিনিমেষ লোচনে আমাৰ 

গমন পৎ নিবীক্ষণ কব্তেছেন। 

নল এই বলিষা বিবত হইলে দমযন্থী কহিন্ত ল'গিলেন হে দেবদূত 

ভবাদৃশ মহান্থতবেব নিকট বাবদ্বাৰ “না বাক্য প্রযোগ কব! বিশেষ নিন্দা 

কথ, এজন্য আমি আপনাব বাক্যেব উওব প্রদান ববিতেছি। দেবগণ 

আমাৰ প্রতি যথেষ্ট অগ্নগ্রভ প্রকাশ করিষাছেন বটে বি আনম মানথা 

আমাব প্রত এপ বাক্য প্রয়োগ কবা তাহাদেব অন্ঠিও হুহাছে। 

ই সাধলি িববাঁজত সবেবব যেরূপ বলাক। দ্বাবা ধিশোতি৩ ইষ না “সহঞ্প 

স্ুবাঙ্গন! পখিমেবি৩ বাসব আমা ছ্বাধা স্তাীীহ্হতে পাক্বেন না অ৩এব 

তাহাৰ আমাকে বিবাহ কবিতে অ শ্লাধ কবা অ্১৩ হ্হসাছে। দে 

দেবদূত মানবী অসামান্য সোন্দয্যশাশিনী হহলেও সুবাঙ্গনাগণেব সমীপে 

কুতাসত] বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া থকে, সে বেবন ধেখাঙ্গণ! শূন্ত এই 

পৃথিবাঁতে ন্বর্ণালককাব শূন্য পবিদ্র বমণীব অন্ধে পিগুলেব অলঙ্কাখেব তায় 

শো পাষ। দেবণ্ণ অন্ুবাণ বা কুপাণ*৩ যাহা বপুন না কেন 

অযোগ্য বলিষ। আমি তাঁভাৰ একখ ও শ্রবণ ক্বি | এই বলিশাহ 

দময়ন্তী মন্দাক্ষ ভবে বদন নএ্রীভূত কবিধা ঘৰ অগিপা প্রকাশ নিমিও 
পাশ্বস্থিত সখীকে ইঙ্গিত কবিলেন সখা দমযপ্তীব অশিপাষ অবগন 

হুহয়৷ নলকে কহিণত লাগিল, হে দেখদ৩। ইনি পজ্জয় স্বায অশ্ডপ্রা 

প্রকাশ কবিতে পাবিতেছেন না, এভন্ত মামি ৩াখা প্রকাশ কবিতেছি 

শ্রবণ কবন। আমি পুব্বে মনে মনে নলকে পিত্বে ববণ ববিয়াছি এজন 

এক্ষণে ইন্জ্রাদি ববণ ইষ্ট সাধক কি না, ইহা বিচাব কবিতেও ৩য় পাই 

তেছি। পাতিত্রত্য ধম্ম মৃণাল তন্ব স্তাষ অন্ন চাপলে ই দৃবীন্ভূত হয়। আমি 

স্বপ্নেও অন্ত পুরুষের চিন্তা কবি নাই ইল সব্বজ্ঞ দেবগণ অবগত আছেন 

তথাপি আপনাকে দৃতকপে নিযো | কবিয়্াছেন কেন? পবদাব জানিয়াও 
আগণাঁকে বিবাহ কবিতে অভিলাষ কব! দেবগরণের অত্যন্ত অনুচিত ভহয়াছে। 
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ধদি আমার গ্রাতি নুগ্রহ প্রকাশ কর! কর্তব্য হুর, তাহা হইলে তাহারা 

প্রসন্ন হইয়া আমাকে নল-ভিক্ষা প্রদান করুন; অন্ত অনুগ্রহে প্রয়োজন 

নাই। হেদুত! আমার দৃঢ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন।-নল যদি আমাৰ 

গাণিগ্রহণ না রুবেন, তাহা। হইলে ধর্মশান্ত্র নিধিদ্ধ হইলেও অনলে, উদ্বন্ধনে 

অথব! জল-প্রবেশে আঁ্ম-দেহ বিসর্জন করিব ১ শান্ত্বনির়ম পালন করিলে 

যে বিপদ হইতে উদ্ধাব প্রাপ্ত হওযা যায় না, সুতরাং তাহাতে অসঙ্গত কার্য 

করিতে হয় ) বৃষ্টি জলে রাজনার্গ পঙ্ধিল হইলে পণ্ডিত ব্যঞ্তিও কাধ্যবশতঃ 

তাহাতে গমন করিয়া থাকেন। আমি নাবী, দেবগণ বাগী, আমি কখলও 

তাহাদের পতি সম্যক উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইব না। অতএব 

সংক্ষেপে যাহা বলিলাম, তাহাই দেবগণেব লমীপে বিস্তাবিতরূপে বর্ণন 

করিবেন।” 

সখীমুখে দময়ন্তী-বাক্য শ্রবণ করিয়া নল মধুবভাষী হইলেও বালকগণ 

কর্তৃক কৌতুকে কুহ্ুরবেব অনুকৰণে প্রকোপিত কোকিলের গ্ঠায় পরুষ- 
বাক্যে কছিতে লাগিলেন, “ছে তৈমি। তুমি মানবী” দেন্গণও তোমাকে 

বিবাহ করিতে অভিলাষ করিতেছেন এবং তুমি মানবী হইয়াও তাহাদেব 

প্রতি রিমুখ হইতেছ , এই উভয়ই অতি আশ্চর্য । নিধি দরিদ্রেব নিকট 

আগমন করে এবং দবিদ্র তাহাকে আদিতে নিবেখ কবে, ইহা কোথাও 

দুষ্ট হয় নাই। হে চন্ত্রমুখি! মহেন্দ্র তোমার প্রতি অনুবক্ত হইয়াছেন, 

এজন্য আমার অন্তঃকরণে ভ্রিভুবন রমণীগণেব প্রতি অবজ্ঞা ও ভোমার 

গ্রতি সম্মানের উদক্ন হইতেছে , কিন্তু তুমি অস্বীকার করিয়া সেই নিজের 

অভয় নিজেই বিনাশ করিলে । “মান্থষী দেবতাকে প্রার্থনা করে না, 

এই নূত্বম বাক্য কেবল তোমাব মুখেই শ্রবধ করিলাম । মনুষ্য দেবতার 

অন্থ গ্রে মনুষ্যত্ব পবিত্যাগ করিয়! দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, অতএব তুমি দ্বেবপত়ী 

হইলে তাহাদের অনুগ্রহে দেবত্ব প্রাপ্ত হইবে। সিদ্ধ পারদ বংসর্গে 

স্থবর্ণীভূত লৌহ যেবপ স্থবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হয়, তুমিও সেইরূপ দেবতা 
, মধ্যে পবিগণিত হইৰে। তুমি তাপনাঁকে বুদ্ধিমতী বিবেচনা করিতেছ 

এবং ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া নলকে বরণ করিতে অভিলাষ কবিঠেছ, 

ইহাতে কি তোমার লঙ্জ! হইতেছে ন1? হায়। নিশ্বাস-বায়ুব মুখ পরিত্যাগ 

৭ 
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করিয়। নানাপথে গমন পবিশ্রমের ভ্যায়, তোমার দেবগণের অধিপতিকে 

গবিত্াযাগ কবিষা মনুষ্যে সাধুত্বজ্ঞান বৃথা হুইয়াছে। যাহাকে অন্মাস্তরে 
লাভ কবিবাব নিমিত্ত পঙ্ডিতগণ শবীর ক্লেশ স্বীকার করিয়া তপন্তা করেন, 
সু স্বর্গ, ব্যাকুলভাবে বলপুর্বক তোমাৰ হন্ত ধাবণ করিয়া আকর্ষণ 

করিতেছে। হে মূর্খে! তুমি তাহাতেও বিমুখ হইতেছ? হে দময়স্তি। ইন্্ 
আকাশস্থিত পদার্থেব অধীস্বব, তুমি যখন নল ব্যতীত উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ 
কবিবার অভিলাষে আকাশস্থ হইবে, তখন ইন্্র তোমাকে হরণ কবিবেন 
নতবয্য ভাগ কে পবিত্যাগ কবে ? নলেব লাভ না হইলে তুমি যদি অনলে 
প্রবেশ কব, তাহা হহলে তাহাব প্রতি তোমার যথেষ্ট দয়া প্রকাশ কব! 

হইবে। বহ্ছি বহুকাল প্রার্থন৷ কবিয়াও তোমাকে প্রাপ্ত হন নাই, এক্ষণে 

তুমি স্বয়" তাহাব নিকটে উপস্থিত হইবে। জল গ্রবেশ করিলে বকণ 
অনাঁঘাসে তোমাকে লাভ কবিতে পাবিবেন। ঘর্দি এই সমস্ত উপায় 

পবিত্যাগ কবিষ! মৃত্যুনিমিত্ত অন্ত উপায় অবলম্বন কব, তাহা! হইলে 
স্বয়" ধন্মববাজেব অতিথি হৃহয়া তাহাকে চবিতার্থ কবিবে। হে ভৈমি। 

তোমাৰ আমি ইন্ত্রখদিকে ববণ কবিব না এই নিষেধরূপ বিধি আমি 

বুঝিতে পাবিযাছি। নিষেধরূপ বিধি যাহাব পর্যযবসান, সেই ধ্বাঁন-বিগ্ধ 
নাবী বদন হইতেই উৎপন্ন হয়| থাকে । তুমিও বিদগ্ধা, স্থতবা* তোমার 

বাক্যে বক্রতা যুক্তিযুক্ত । আমি তোমার বক্রোক্তিচক্রে পতিত হইয়া 
আব কতকাল ত্রষণ কবিব ? এক্ষণে লজ্জা ত্যাগ কবিয়া দেখগণেব মধ্যে 

কাহাকে ববণ কবিবে স্পষ্টরূপে বল? বোধ হয়, তুমি ইন্ত্রকে বরণ 
কবিতে অভিলাষ কবিয়াছ, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে। আমাব বিবেচনায় 

সহআলোচন ব্যতীত ছবিনেত্র কোন ব্যক্তি তোমাব মস্ত সৌন্দধ্য দশন 
কবিতে সমর্থ হইবে নাঁ। অথব! তুমি বহ্ছিতে অন্ুরক্ত হইয়াছ , কেননা 

তুমি ক্ষত্রি়বশে উৎপন্ন হইয়াছ, স্থতরা* তেজস্বী বহি ব্যতীত আর কোন 
পুরুষে তোমাব চিত্ত আকৃষ্ট হইবে ? শবীবতাপ শঙ্কায় বন্ছিকে বরণ কবিতে 

বিমুখ হইও না, পতিব্রতাব নিকট বহ্িও শীতল হয্ন, ইহা! বহুশঃ প্রত 

হইয়াছে । অথবা তুমি ধর্্বশীলা, এজন্ত মনে মনে ধর্মররার্জকে পতি্থে 

বরণ কবিাছ ইহা আমাবও সন্মত। কোন বস্ত শ্বদৃশ বস্তব সহিত 
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মিলিত হুইয়াই শোতা। পাইস্বা থাকে । ধর্ধবাজকে বরণ কবিলে তুমি 
মৃত্যুশঙ্কা রহিত হইয়! চিবকাল অবিচ্ছেদে সুথে কালযাঁপন কবিতে পাবিবে, 

কিন্বা তুমি কোমলাঙ্গী বলিয়া! অতি কোমল বরুণেব প্রতি অন্থবক্ত হইয়াছ, 

ইহা! উপযুক্তই হইয়াছে । নিশাঁও এই কাবণে অন্তান্ত দেবগণকে পবিত্যাগ 

করিরা চন্দ্রের প্রতি অন্থবক্ত হইয়াছে। তুমি বকণকে বিবাহ কবিশে, 

নাবায়ণও স্বর্গ পরিত্যাগ করিষা যে স্থানে বাদ কবেন, সেই খমণীয় ক্ষীর- 

সমুদ্রে যথেচ্ছ বিহার কবিতে পাবিবে।” 

নল বাক্য শ্রবণ কবিয়া দময়ন্তী কবতলে কপোল বিস্তাস পুব্বক বিষ্ঠ 

তাবে বহুক্ষণ মৌনাবলম্বন কবিয়া রহিলেন। অনন্ত দীর্ঘনিস্বাস পরিত্যাশ 
পূর্বক কছিতে লাগিলেন, “হে দূত। নল বিবহে আমি মৃতকর হইয়াছি, 

এক্ষণে আপনি ছৃষ্টবাক্য প্রয়োগে আমাঁকে পীভিত করিষা যমদূত্েব উপ- 

যুক্ত কাধ্যই কবিলেন। কর্ণকীট কর্ণে প্রবেশ কৰিলে যেবধপ ক্লেশ অনুভূত 
হয়, আমি ভবদীয় বাক্য শ্রবণ কবিযাও সেইন্প ক্লেশ অনুভব কবিতেছি।* 

এই বলিয়া দময়স্তী লজ্জা বশতঃ স্বীয্ অভিপ্রায় প্রকাশার্থ সধীকে ইঙ্গিত 

কবিয়া বিবত হইলেন। সখী দময়ন্তীব অভিপ্রায় বিদিত হইয়া কহিতে 
লাগিল, “হে দেবদূত। দময়স্তী আমাকে যাহা বলিতে বলিলেন, তাহ! শ্রবণ 
করুন, আমি কল্য স্বয়স্ববে নলকে ববণ করিব, স্থৃতবা* আর একদিনমাত্র 

বিলম্ব আছে, কিন্তু ওসক্য বশতঃ আমি তাহাও সহ কবিতে পাবিতেছি 

না, ইহাতে আমাব ইন্জ্রাদিববণে যেরূপ আদব, তাহ! আপনি বিবেচন! 

করুন। আমি আপনার নিকট এই "অঞ্জলি কবিতেছি প্রসন্ন হউন। 

দেবগণের কথা কহিয়া আমাকে আব পীভিত কবিবেন না। “আমি 

দেবগণকে বিবাহ করিব এ কথাও বলা আপনার অত্যন্ত অন্ুুচিত। 

আপনার কান্তি নলসদৃশ হইলেও আমি পাতিতব্রত্য তঙ্গতয়ে অবলোকন 

করিতে পারিতেছি না', পাঁতিব্রত্য আমাব জীবন অপেক্ষাও প্রিয়তব |” 

সবীমুখে দময়ন্তী বাক্য শ্রবণ কবিয়া নল আপনাকে দময়স্তী কথিত 
যমদূত না ভাবিয়। নির্দয় যম বলিয়। বিবেচনা! কবিতে লাগিলেন। তিনি 
দময়ন্তীর দীনোক্তিতে মর্পীভিত হইয়াও দত ধর খশ৩ঃ বিবত না হইয়! 

গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস পবিত্যাগ পূর্বক পুনর্বার কহিতে লাখিলেন, হে ডৈমি। 



৫২ নৈষধচরিত। 

করবৃক্ষের নিকট বাহ প্রার্থনা কর! যায়, তাহা প্রাপ্ত হওয়] যায়, ইন্জ যদি 

্বীস্ প্রাঙ্গন স্থিত কল্পবৃক্ষেব নিকট তোমাকে প্রার্থনা করেন তাহ! হুহলে 

মি নিশ্চয়ই তাহাব হস্তগত হইবে। বছ্িও তোমাকে অনায়াসে লাভ করিতে 
পাবেন তিনি যদি তোমাকে ইচ্ছ! কবিয়! মন্ত্রপাঠ পূর্বক স্ীয়মৃদ্তি দক্ষিণান্ধি 

প্রড়তিতে নিজেব অণ্শড়ত হবিঃ গ্রক্ষেপ করত অর্জকামদ যজ্ঞের অন্বষ্ঠান 

কয়েন তাহ! হহলে সেই বেদবিধি কিরূপে মিথ্যা হইবে ? অগন্ত্য বমেৰ অধি 

কৃত দক্ষিণদিকে বাস কবেন যম ধদ্দি তীহাব নিকট তোমাকে প্রীর্ঘন! 

কুরেন তাহ! হইলে অবস্থ প্রাপ্ত হইবেন। তখন কি কবিবে? বরুণেব 

গৃহে যক্ঞীয় হবিঃ নিমিত্ত অনেক কামধেম্থ আছে, বরুণ যদি তাহাদের 

কাহাবও নিকট তোমাকে প্রার্থনা করেন তাহা হইলে তুমি তাহাঁব হস্ত 

গত হইবে। পতিতব্বতা শচী যদি স্বামীব অনিচ্ছ! বশত শ্বযন্ববে না আগমন 

করেন, তাহা হইলে বাজগণ পবম্পব স্পদ্ধা পুব্বক কলহ আনন্ত কবিবে , 

জুতবা* ্বয়ঘর কিৰপে হইবে? বহ্ছি যদি কুপিত হইয়া প্রজলিত না৷ হুন, 
ত হা! হইলে নল অগ্রিসাক্ষা বতীত কিকপে তোমাকে বিবাহ কবিবেন ? 

যম যদি নালব ফোন সপিগুকে বিনাশ কৰেন তাহা হইলে কিবপে বিবাহ 
হইবে ? বকণ যদি নলেব প্রতি ক্রোধ করিঘা জলকে বিবাহ সভায় আসিতে 

নিষেধ কবেন তাহা হইলে তোমার পিতা কিৰপে তোমাকে দান কবি 

বেন 2 হে দময়স্তি। আমি তোমাকে এই সমস্ত হিতকববাক্য বলিলাম , 

ভুমি মোহ পবিত্যাঃ পূর্বক ইহা পযাালোচনা কর। দেবগণ বিদ্ব করিতে 

ইচ্ছা করিলে কেহ হস্তস্থিত বস্তও প্রাপ্ত হয় না1%& 

নল “ইউনপে ভযপ্রদর্শন কবিলে দময়স্্ী তাহা সত্য ভাবিয়া 'অতিমাত 

বিষগ্র হইলেন। তাহার লোচন যুগল হইতে অধিবশ ধাবে বাম্প বারি 

বিগ্শিত হইতে লাগিল। অনস্তব তিনি নল প্রাপ্তিব ব্যাধাত নিশ্চয় করিয়া 

অধীরভাবে এইরূপ বিলাপ কবিতে লাগিলেন » “হে বিধাতঃ1 তুমি 

নিরপবাধে আমাকে বিনাশ কবিলে কেন? হে হৃদয় । তুমি যদি লৌহময 

হও তাহা হইলেও অহনিশ বিয়োগানলে তাপিত হইয়া দ্রবীভূত হইতেছ না 
কেন? বোধ হয় ওুমি লৌহ অপেক্ষাও কঠিন। হে জীবন। কিজস্ত 
বিলম্ব কাঁবতেছ? শীঘ্র পলান্গন কব তোমাৰ এই স্বত্ব নিকেতন 



নবম সর্গ। ৫৩ 

বিয়োগানলে দগ্ধ হইতেছে, অদ্যাপি মিথ্যা নুখাবস্থাঁন পরিত্যাগ করিডেছ 
না, অতএব তোমার এদ্বপ আলহ্য লোকাতীত। হে যন:। নন 

অথবা কাহাব অভাবে মৃদু, ই ছুইট্টাই ভোমাব অভীষ্ট, কিন্ত আমি শ্রই 
ছইটাই প্রাপ্ত হইতেছি না, তুমি যাহা ইচ্ছা কর, আমার পক্ষে তাহার 

বিপরীত ফল হয়, এক্ষণে তুমি নলেক্স বিয়োগ ইচ্ছা কব, ডাহা! হুটলে 
আমি তীহাক্ষে লাত করিতে পাবির। আখি দক্ষিণ পবনেধ নিকট প্রার্থনা 

কবি, তিনি যেন আমার ভন্মকেও নলেব বাজধানীতে নিক্ষেপ কয়েন। 

হে দেবগণ 1 তোমা ইচ্ছা কবিলে আমা অপেক্ষা সুন্দবী শত শত দ্মগী 

উৎপন্ন হইতে পাবে তথাপি কি কারণে আমাৰ প্রতি নির্দয় হইতেছ ? 

'সথব! তাহাবা যখন আযাব বিলাঁপবাক্য শ্রবণ করিতেছেন ন!, তখন বৃথ। 

'আরণ্যে বোদন কবিয়া ফল কি? হে নল! তুমি আমার এরপ ঘাতন? 

অবলোকন করিতেছ না? হাষ। যে নলসমীপে গমন কবিয়া যাতনাব কথা 

জানাইবে, বিধাতা সেই হু"'সকেও গোঁপন করিয়াছেন, আমি পরোববে 

অনেকবাব ভাহার অন্বেষণ কবিলাম, কিস্তু দেখিতে পাইলাম না। ছে 

কূপানিধে। নিষধবাজ। আমাব অস্তঃকবণ তোমাব চবণে অন্থুবক্ত, তুমি 

ধদি ইহ! বিদ্দিত থাক, তাহ হইলে কি জন্ত দূ! প্রকাশ কবিতেছ না? 
অথবা ইহাতে তোমার দোষ কি? ধিনি পবেব অন্তঃকবণ মোহে নিমগ্ন 

করেন, সেই বিখাতাই নিন্দনীষ। হে জীবিতেশ্বব। পময়স্ত্রী তোমার প্রচ 

অনুরক্ত হইয়াছিল, অবশেষে তোম'কে না পহিয়া প্রাণত্যাগ করিমাছে? 

এই কথা তুমি অবশ্ঠ কোক মুখে শ্রবণ কবিবে » যদিও এখন আমার গতি 

অনুগ্রহ প্রকাশ কবিলে না, তাই হইলেও তখন যদি আমার প্রতি “হায়! 

দমযন্ত্রী আমাব নিমিত্ত দেহত্যাগ রুবিয়াছে, বলিষ! কিছু দয় প্রকাশ কর, 

তাছাতেই ধন্য হইব। হে কল্পবৃক্ষ সদৃশ! আমাব দয় বিদীর্ণ হইবাব 
উপক্রম কৰিতেছে, এই সমধে তোমার নিকট কিছু প্রার্থনা করি, মান 

করিও, হে প্রাণনম। আমাৰ জয় বিদীর্ঘ হইলে হতজীবন বহির্গত 

হইবে, তুমি ষেন তাহাঁব সহিত বহির্ধত হইও ল1।৮ 

দেবগণেব দৌন্য্বীকাঁন কবাতে নলেব দময়ন্তী লিগা লুপ পায় হইলেও 

এক্ষণে দময়স্তীর বিলাপ বাক্য আকর্ণন কবিয়া ভাঙা পুনর্বান, উদ্দীপিও 



৫8 নৈষধচবিত। 

হইল। তৎকালে তিনি নিজ দৌত্য বিস্কৃত হইলেন এব* পূর্বে যেব্ূপ 
দময়স্তী কল্পনা কবিষ্ব! তাহাকে সম্ভাষণ করিতেন, এখনও সেইন্ধপ বিবেচনা 

করিয়! উন্মত্ত ভাবে কছিতে লাগিলেন, “অগি প্রিয়ে । তুমি কি জন্ত বিলাপ 

করিতেছ ? কি জন্তই বা বোদন কবিতেছ £ নল তোমাব সম্মুখে উপস্থিত 
আছে, ইহা কি দেখিভে পাইতেছ না? অক্ষ প্রিয়ে। কবতলে আনন 

বিন্যাস করিয়া তাহা দ্বাবা পবিত্যক্ত লীলা কষলেব অভাব পৃৰণ কবি 

তেছ কেন? অশ্রবিন্দু দ্বাব! হাব শৃন্ত হৃদয়েব হাবশোভা! সম্পাদন করিতেছ 

কেন? অয়ি অকারণ কোপনে। প্রসঙ্গ হইয়া সত্রতঙ্গ কটাক্ষে আমাকে 
অবলোকন কব। তোমাৰ আনন প্রফুল্ল কমল সদৃশ হউক । মধুব বাক্য 

প্রশ্নোগে আমাব শ্রবণ যুগল পবিতৃপ্ত কব। অগ্ষি মদিবাক্ষি। ঈষৎ হান্ত 

কবিরা! মদীয় চির উপোধিত লোচন দ্ব় পবিতৃপ্ত কর। অধি পিয়ে। তুমি 

আমাব আসনার্ধে উপবেশন বর, না, না, আমাব ক্রোডে উপবেশন 

কর, না, তাহাও নহে, আমাব হদয় ব্যতীত আব কোন বস্ত তোমার 

খাসন হইতে পারে না , তুমি আমার হৃদয়েই উপবেশন কব।+ 

উদ্ত্রান্ত ভাবে কিয়ৎক্ষণ এইবপ প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ কবিয়। নলেব 

তাত্বিক জ্ঞান উন্মিষিত হইল। দেখিলেন, দময়স্তী তাহাকে নল বিবেচন। 

করিয়া পূর্ববাবস্থা প্রাপ্ত হইবাছেন । তখন বিষপভাবে মনে মনে কহিতে 
লাগিলেন, “হায়! কেন আমি আপনাকে প্রকাশিত কবিলাম? ইন্জ্ুই বা 

আমাকে কিনূপ বিবেচনা কবাবন ? আমি দূতবিগহিত আচবণ কবিয়া কলু 
ফিত হইলাম,স্থুতবা* আমাকে ইন্দ্রে নিকটে অবনত বদনে দ গাঁধমান থাকিতে 

হুইবে। হায় । আমি আপনাকে প্রকাশিত কবিয়া হীন্ত্রব কাধ্য বিনষ্ট 

করিলাম, ইহাতে লৌকে আমাকে উপহাস কবিবে। আমি জ্ঞান পূর্বক 
এরূপ করি নাই, উন্মাদ বশতঃই করিয়াছি কিন্তু লোকে যাহ! গুনিবে, 

বিবেচনা না করিয়া তাহাই বলিবে, আমি জানি ছুজনেব! প্রকৃত বিষয় 
না৷ বলিয়া বিপবীত বলিয়। থাকে, তাহাঁব! জনগণেব পালনকর্তা নাবায়ণকে 

জনার্দন ও সণ্হারকর্তা ভ্রিলোচনকে শিব বলে। আমাব হৃদয় বিষণ্ণ 

হইতেছে কেন? দেবগণ অবশ্ত আমার নির্দোধিতা জানিতেছেন , অথবা 

তাহার! জানিয়াই বা কি হইবে? লোক মুখে কে হস্তার্পণ করিবে ? 



নবম সর্গ। ৫৫ 

এক্ষণে আমাধ যে চেতন! পুনর্ববার উন্মিষিত হইল, ইহা! ধদি ধারাবাহিক 
রূপে থাকিত, তাহা হইলে আমাৰ পরিশ্রম সফল হইত , কিন্ত দৈব আমার 
দেই চেতনা লোপ কবাতে আমি দৃতবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে 
প্রকাশিত করিয়াছি । দৈব বশতঃ যাহা বিনাশোন্থুখ হয়, মহেশ্ববও তাহা! 
বক্ষা কবিতে পারেন না।+ 

নল এইরূপ চিস্ত। কবিতেছেন, এমন সময়ে সেই হ্বর্ণহংস দয়ার্ড হইয়া 

সেই স্থানে উপস্থিত হইল। নল তাহাব পক্ষবব শ্রবণ করিয়! উদ্ধদিকে 
দষ্টিনিক্ষেপ কৰিলে সে আকাশে থাকিয়াই কহিতে লাগিল, “হে নিয় 
নল। তুমি দময়স্তীকে নিবাঁশ কবিও না, অতঃপব ইনি প্রাণ পবিত্যাগ 

কবিবেন, তাহা হইলে তোমাকে স্ত্বীবধ পাতকী হইতে হুইবে। তুমি 
দেবকার্ধ্য সিদ্ধিব নিমিত্ত এত প্রধাস পাইয়াও নিজেব অনুচিতকাত্ধিতা 

নিমিত্ত একপ বিষঞ্ক হইতেছ কেন? তুমি অকপটে দূতকাধ্য করিয়া, ইহ! 
দেবগণ জানিতেছেন এব* তুমিও মনে মনে বুঝিতে পাবিতেছ, অতএব 

এবপ বিষ হইবাব প্রয়োজন নাই । এই বলিয়। হংস দময়ন্তীকে সভাষণ 

পূর্বক প্রস্থান কবিল। 

নল হ*স বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া মনে মনে দেবগণকে প্রণাম পূর্বক 

সদক্নভাবে দময়ন্তীকে কহিতে লাগিলেন, “হে দময়স্তি। তুমি দেবগণকে 

বিবাহ কবিতে স্বীকৃত হইলে না, এজন্ত আমি ইতঃপৰ দেবগণের কোন 
বার্তা তোমাকে জ্ঞাপন কবিব না। আমি অকপটচিত্তে দেবকার্য্য সম্পা- 

দন কবিলাম, ইহাতে তাহাবা আমাৰ প্রতি দগ়্াই করুন, অথবা শাস্তি 

প্রদদানই ককন, সমণ্তই সহ্থ কবিতে পারিব, তথাঁপি তোমাকে আর 

পীভডিত কবিৰ না। ইন্ত্রা্দি দেবগণ তোমাকে অভিলাষ কবিতেছেন, 

তুমি ইচ্ছা কবিলে তাহাদিগকে অখব' আমাক ববণ করিতে পার, 
অতএব এক্ষণে বিবেচনা কবিয়া কাধ্য কর, শেষে যেন অন্ৃতাপ না করিতে 

হয়। আমি উদ্দাসীনভাবে এই সমস্ত কথা কহিলাম, দেবগণেব ভদ্বে 

কিবা স্বয্ং বিবাহ কবিবার ইচ্ছায় বলি নাই । আমি যদি নিজের জীবন- 
ফান করিয্না তোমাব হিত করিতে পাবি, তাহা হইলে তোমাব অন্ুরাগের 
আনৃধ্য লাভ কবিতে পাবি» 



৫৬ নৈষধচবিত। 

নল বাঁকা শ্রবণ কবিষা দমযন্তী, কোকিল ববে বসন্ত শরীব স্তায় অতপ্ত 

উল্লাদিত হইলেন। দেবদৃতকে নল জানিতে গারিয়! তাহাব পর পৃফষ 

সংলাপ গ্লানি দূরীভূত হইল । উিনি নলেৰ সম্মুখে যে সমস্ত কথা কহিয়। 
ছেন, এক্ষণে তাহা ভাবিয়া! লঙ্বায় আব কথা কহিতে পাবিলেন না। 

দময়্তী লজ্জায় অবনতনুখী হইলে তাহাব অভিপ্রাষজ্ঞা সখী নলকে কহিত্ঠে 

বাগিল, প্হে নিষধবাজ 1 দমযস্রী আপনাব চিত্রিত মূর্তি অবলোকন 
কবিলেও লঙ্জিত হন, এক্ষণে আপনি মন্ধুখে বহিয়াছেন, ইহাতে যে তিনি 

লক্জিত হইবেন তাহাব বিচিত্র কি? ইনি মদীয মুখে আপনাকে য হা 

কহিতেছেন, শ্রবণ করুন , আ ম নিজ বুদ্ধিতেই আপনাকে ববণ করিতেছি, 

আপনি ইহা শ্বীকাৰ কবিযা আমাব প্রতি যে অনুগ্রহ কবিবেন, তাহা 

ঘেখ্গণের নিকট অতি অল্প অপবাঁধ। দেঁবগণ আপনার হজ্জে পৰিতৃপ্ত হন, 

স্থতবা* তাহাবা! আপনাব মুখশজ্জাষ তাহা বাক্যও প্রকাশ কবিতে গাবিবেন 

না। তাহাবা হয়ন্ধবে আগমন কবিলেও আমি তাহাদিগকে প্রসয়্ কবিরা 

আপনাকে বব কবিব। শাহাব! আপনাব গ্তাধ নিদ্দষ নহেন ।৮ 

স্থীয়খে দমঘন্তী বাক্য শ্রবণ বধিষা নল লজ্জা অবনত বদন হই 
বেন এব" ম্বষন্থৰে আগমন কবিতে স্বীকাব কবিধ! প্রঙ্গান কবিলেন। 

নল প্রস্থান করিলে পব দময়স্তী অত্যন্ত উৎকঠিতচিত্তে বাসরেব অবশিষ্ট 

ভাগ যাপন কবিশেন। নলও দেবগণেব নিকট গমন কবিদ়্া হ'ধিতভা 

বথাবৃ্ধ সমস্ত ব্যাপাৰ নিবেদন কৰিলেন। 



দশম সগ। 

আঁদাক স্বযস্বাবব আযোভন হষ্টনে লা | নিম্দিত পস্ পাস্ধ 

পাবদর্ণা পবম সুন্দৰ নবপতিগণ বগাবোহাণ কুণ্ডিন নগবে আগগন কবি ত 

লাগিলেন । সদব শোতৎপন্ন সৌকর্য শালীগণ দমযন্ীঘক টব” কবিরা 

নিমিও ব শমর্ষাদা বছিত সোন্দযাণীন বীরগণ ভাহাঁদক বণপুর্বক হবণ 

কর্বিবাথ নিমিও আতকে কোছক দশন অশ্পাণ্য ও অনে ক ইহাগিগের 

সবকক7প আমা তত হওযাঁন দিব সকল জনশুগ্য ভউন। বাকঙ্গপথ সৈন্য 

সমহে ণরূপ সমাচ্ছন হশ্পা শে তাহাডে উদ্ধশিক্ষিপ্র তঠিলেবও ভূভল 

পঙনেব ক্পান খিল না এ৯নপ তনাব*ণ বাপে যে শা অগবর্তী 

হতে পাঁবিলেন তিনি দমবস্থীক লাভ কণ্বলাঁ বিখেচন! কর্ষিতে 

শািলেন। কোন গপশি পৃর্বৰ শঁ জন সমকে কদ্দ।প ০ পববর্তী দ্বাবা 
পাখাদিত হ্যা বন্ত্রশ্ত লষাপব স্াান অধিকার কব ভাপন।কে অককত 

ক্ষার্ধ বিবেচনা কনিস্ত ণাগিলেন বুটিন নগবেব পণারা1 সকল অগ 

বম্পান জনাকীর্ণ বাহপথে অগপস্চাৎগমনে অসঘর্থ নবপতিশণকে যেন 

আহ্বান কবিতে লাগিল। দ্বীপান্তব য় নবপঠ্গণ ৬ ৩গ'মী নথে আবোহণ 

পৃব্বক আগন্ন কবিতে লািতোন দেব [দত বিদ্যাখব যক্ষ বাক্ষস 

ও নাগগণ দমধন্তাব হ্বয়ন্বব বান্তা শবণ কবিযা কর্ধিন ন বে সমা।ত হই 

বেন। আর্ধক “ক তষ্বালে বাধ প্রেবিও _7ব শিব ম্যায় খ্িঞবনেব 

যুবক সকল কন্প প্রেবিত হইমা| দ্রওপদে কুগ্ডিন নব অ 'মন কবিতে 

লাগিলেন । ইজ্জ্রাদি ফেবচঠ£স যদিও দুশীমূখ পুরণ কর্ধিয দমব্তী 

প্রাপ্তি বিধষে হতাশ হহাছিলেন তাপি দমযন্ত্রী যদি নলন্মে আমা 

দ্িগকে ববণ কবে এই ভাবিয়া নল মুত্তি পবিগহ পৃব্বক সম [৩ হইলেন 

বাজ! গাম সকলেব ঘথোচিভ সন্মাননা কবিযা ননোহব হম্ম্য সমূহে 

ভীহাদেব বাসম্গান নিগ্ধাব! কবিলেন এব ক্ষ বদ্ান্তপা পতি দ্বাল 

৮ 



৫৮ নৈষধচবিত। 

তাহাধিগকে পবিতৃপ্ত কবিতে লাগিলেন। ভূমগ্ুলে বদাস্ততা, সবল 

ধষা ও জতেন্ত্িয়তা প্রভাবে বাজগণ আঁপনাদিগ্ব কীত্তি বক্ষা কাবন 

এজন্য তীম সাব্বভৌম হইলেও সমাগত ভূপতিম এলীব যথোচিও সমাদন 

কবিলেন। ভীম সকলকে এবপভ বে সমাদব কবিণ্ে লাগিলেন যে তিনি 

কাহাকে কন্তাদান কবিবেন, হহা কেহ বুিতে পাবিলেন না থেঞ্প 

অগন্ত্যেব পাণিপুটে সমুদ্র অথবা নাবাবণেন ড্দবে নিখিল জগৎ পরিমিত 

হইয়াছিল ঘেইবূপ বাজগণ বৎসখ্খ্যক হহলেও দেই বিশাল কুতিন নগন্ব 

অহাদেব সমাবেশ হইল। বহদুব হইতে সমাগত নখপতিগণেব মাথা 
ভাবাব এঞশেণ থাকিলেও সাধাবণ সম্কৃতপাষায তীাহাদেব আনাপ'দি 
কিয়া নিব্বাহ হইতে লাগিল । এইবপে নে দিবস অতিবাহিত হল । 

পবদিবঘ শাম দূত দ্বাবা বাজগণকে আহ্বান কাবষা পাঠাইলে, শাহাঁণ 

বিবিধ বসন ঠ্ষণ বিভূবিত হুইসা ্বযপ্ববসভ।ব উপস্থিত হইলেন। নলও 

সময়োচিত বসনভূষণে সজ্জিত হইয! স্বাম্বব্সভান আগমন কবিলেন। 
তাহাকে অবলোকন কধিশ বাঁজগণেব শখএ নান ত২1 গেল। বাজশণ 

প্রথমে নলেব সোন্দর্ধ্য অবলোকন ববিষ1! অতত্ত বিশ্বঘাবিষ্ট হউলেন। 

অনন্তব দময়স্তীব বিষধ মনোমধ্যে উদিত হণ্যাতে সে বিস্ময় দ্বীতৃত ইল । 

তখন তাহাবা মনে মনে নালব উপব অত্যন্ত প্বি্ত হইলেন। নল স্বপদশ 

সৌনর্ধ্যশালী নলীভৃত দেবচঙ্গাকে অবলোকন কণ্বা! [বিম্মিতচিওে 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কবিলেন আপনাবা! কি অশ্বিনীকুমাবদ্ধষেখ সহিত 

সমাগত পুবববা! ও কন্দর্প? দেবগণ কহিলেন £মি আমাদিগেব সৌন্দর্য্য 

দর্শন কবিয়] যাহ! বিবেঞনা কবিতেছ আমাদিগের মধ্যে কেহই সেই 

অশ্থিনীকুমাব কন্দর্প বা পুববব! নহে হহাই সমান্তত বিছিও থাক। 
দময়স্তী এই রাজমওলীমধ্যে বিচবণ কবিতে কবিতে আমাধিগকে ববণ 

কবিলেও কবিতে পান্বন এই ছুধাশাষ আম্না এই স্থানে আপমন কবি 

যাছি। দেব+ণ এইব | প্রচ্ছন্ন পবিচধ প্রদান বধিলে নল দমবস্তী লাভে 

ব্যাবু লতাবশত অঠ কিছু জিজ্ঞ।সা না কবিষ! তাহাদেব সমীপস্তি আপান 

ডপপণন কাক্লন। রীজগণ সি হাসনে উপবিষ্ট হইর। সুমেরু শিখবস্থিত 

দে%7ণব ভ্তাষ শোভা পাহতে লাগ্লেন। 
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লক্ষ্মী ও সবস্বতীব সহিত নাবায়ণ, ব্রন্ধা, মহর্ষিগণ বৃহস্পতি ও শুক্র 

্রস্ুতি পণ্ডিতগণ ও অগ্গবোগণ কৌতুকে নভোমগুলে সমাণত হহ্যা! 
স্বয়ঘবেব আডন্বব সন্দর্শন কবিতে লাগিলেন। শুক শ্হয়ম্ববসভায় সমাগত 

ভূপতিগণকে অবলোকন করিয়া বিশ্মিতচিত্তে কহিতে লাগিলেন, “বোধ 
হষ বিধাত প্রতিমাসে পূর্ণচন্দ্র নির্মাণ কবি! তাথাদিগকে একস্তানে 

বাখিযাছিলেন, পবে তাহ দ্বাব! ইহাঁদের বদন নিম্মাণ কবিযাছেন। এই 

সমস্ত ভূপতি নিজেই বত্বস্ববপ, স্ৃতবাঁ” ই'হাদিগেব বঃধাবণ বৃথা হইফাছে, 
স্বপ্রকাশ বন্ধতন্ব বোধেব প্রক শনিমিত্ত জ্ঞানান্তবেব প্রয়েজন হয় নন। 

বদি অশ্থিনীকুমাবদ্ধব এই নবপতিগণেব মধ্যে প্রবেশ কবেন, তাহা হইলে 

সহস্র বসবেও পবস্পব ভ্রাতা বলিষ|! জানিতে পাঁবেন নাঁ। এই সমস্ত 

ভূপতি বিদামান বহিষাছেন এক্গস্ত হবনঘনানলে কন্দর্প ভম্বীভূত হওযাঁতে ও 

জগতেব কোন হানি হয নাই এক বিন্দু সলিল ব্যযে সমদ্র শুষ্ক হয একথ! 

কেহই বলে না।” শুক এইবপে বাজণণেব অলৌকিক সৌন্ময্যেব প্রশ"সা 
কবিলে তাহা! সকনোই অন্মোদন কবিলেন। 

মভাবাজ ভীম “এই নানাদেশ হইতে সমাশত নবপতিশণেব দেববর্ণনী 

বশ চবিত্র মানবে কিকপে দমবস্তীব নিকট বর্ণন কবিবে এই ভাবিষা 

অত্যন্ত বিষঃ হইনোন এব* ইতিবর্তব্যতা বিমুঢ হইযা একা গ্রচিত্তে ভক্ত 
কল্পনা কদম স্ববপ কুণদৈব৩ নাবায়ণব চিগ্া কব্তে লাশিলেন। 

ভণবান নাঁবাণণ ভীমেব বিষাদে কাঁবণ বুঝিতে পাবিধা সঙাস্তবদানে 

সবন্বণীকে নিলেন “বাণি। এবি স্বযস্বব সাব শমন ববিবা ধময়ন্তী 
সমীপে বাঁজগণেব বণ্শ মধ্যাদ। প্রভৃতি বর্ন কণ। ৬মি এহ নানাদেশ 

হইতে সমাগত নবপতিগণেথ কন শীল ও বন অবগত আচ অতএব এক্ষণে 

আব মৌনাবাম্বনে থাকিও না। এত শ্বধস্বব সভাব বনের পওতমণ্ড শ 
সমবেত হইযাছেন, এপ সভ! পুর্বে কখনও হয নাহ এব পাব হঈবেও 

না। তুমি বাঁজগণেব গুণ প্রখ্যাপনচ্ছলে সমবেত পঞ্ডিতগ্রণকে উপন্যাস 

শ্রবণ কবাও » নাবাণ। এই কথা বলিলে সবস্ব হী তাহাব আদেশ দেব 

“ণেব চুডামণি মাক্জনাবশিই চবগ ধুলিব সহিত মস্তকে গ্রহণ কবিলেন এব, 

বালিবা স্্ী মুক্তি ধাবণ কবিয়! সভামধ্যে অবঠীর্ণ হইলান। 



৬০ নৈষধচরিত। 

ধাহাব কণ্ঠে গন্ধবর্ব বিদ্যা অবস্থান কবিতেছে, বেদত্রয় থিবলীকপে 

ও অথর্ববেদ উদ্বস্থিত লোমাব শীরূপে অবস্থিত, ব্যাকবণ ধাঁহাব কাক্ষী, 

মাত্রাবৃত্ত ও বুন্ত ভূয়, ধন্মশান্ত্র মস্তক, অনুম্বার লণাট তিলক, কাপাশিক 

দর্শন মুখ মীমাসা উক পৃব্বপক্ষ ও উত্তবপক্ষ শাস্তরদধয় ওষ্ঠাবব, তর্কবিদ্য! 
দন্তপণক্ি, পুবাণ পাণিদ্বয় এবং জ্যোতিষশান্ত্র বাহাব কণ্ঠেব হাব লতা 

স্বণলেখনীসাবে যাহাব অঙ্গুলি, মলীসাবে কেশ ও খটিকাসাবে হান্ত নিন্মিত 

হইযাঁছে, সমস্ত বিজ্ঞান যাহাৰ অন্তব এব* পৌত্রাস্তিক মত যাহার 

সমস্ত অবাব, সেই দেবী সবস্বতী সভামধ্যে অবতীর্ণ হইলে সকলে 

মাতৃভাবে তাঁহাকে অবশোকন কবিতে লাশিল। তিনি তীমেব নিকট 

উপস্গিও হইযা কহিলেন, « বাঁজন? আপনি হযেব সময়ে বিষপ্র হইতেছন 

কেন? আমিই দমযস্থা সমাপে এই সমস্ত নবপতিব বণ্শ চবিত্র প্রন্তটি 

যাবৎ বণন কবিব। মন্দাকিনী যাহাব দক্ষিণচবণ-সাবাজেব মকবন্- 

স্বন্ূপ, সেই ভগবান নাবাঁণেব আদেশকমে আমি বাঁজগণেব গুণৰণন 

নিমিত্ত এই সলগান অবতীর্ণ হযাছি। আমি তাহাব একজন আদেশ 
কাবিণী।” 

সবশ্বতী স্বমন্ববসভাষ আগমন কৰিলে, ভীম শুভস্চব নয়ন স্পন্দন 

প্রক্রতিহে তাহাকে আনীষ বলিনা বুবিণে পাবিয়াছিনলন এক্ষণে তাখাৰ 

বাকা আশ্বস্ত হইল ভাহাব নযোচি৩ পু৪1 কবিততে আদেশ প্রদান 

কবিলেন। অনন্থব সেই নানাদেশাণত ভূপতি সমূভেব মধ্যে স্বীয় ছুহিতা 

দমযন্তীকে আনমন কবিতে আদেশ কখিলেন। কি।ৎক্ষণ পবে দমযন্তী 

স্বণদণী নখীগাণ পবিবেষ্টীত হই চঠবঙক্ষষানে আবোহণ পুব্বক সন্গাগ্ৃ্ 

গাবশ কব্িলন। ভতবালে চামবখাবিণীণ শুলচামব দ্বাবা। তাহাকে 

বী্ন কবিন্চিল, বিলেপনশন্ধে সমাগত এমনবুল মধুব শব্দ কবিম! 
কর্ণোৎপশস্মীপে লঘণ কপ্তেছিল » প্রত্যেক অঙ্গে আঁভবণে বঞগণিত 

থাকাতে দশকশণেব লোচন কৌতিকে তাহাতে স লগ্ন হহযাছে খলিযা 

বোখ হইঠছিল। পাত, শুরু, বও ও নীল্বর্ণ মণিকিবণে গোবোচনা 

চন্দন রৃদ্কুম ও কন্তুবী নিলপনেধ বিকলতা। বাধিত হুইতেছিল , এব 
তিনি ঈব হাম্ত বশত" প্রকাশিত দশনশোতায় নক্ষত্র মুখবাপ্ঠিঠে 
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শ্রশধব ও কেশে আকাশে শোভা, দূরীভূত কবিতেছিলেন। দশকগণেব 

বিশ্বধ মাগব প্রথমে দাসীগণ দশনে উৎপর, পৰে সধীগণ দশনে বদ্ধিত, 
অনস্তব দময়্তী দশনে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। 

মভাস্িত নবপতিগণ দমযন্তীব অলৌকিক সোনধর্য দশন কবিষা 
গুলবিত ও বিশ্মিত হুহলেন এব হয গদ্গদ বাক্য কহিতে লাগিলেন, 

আঁমব! লোকমুখে যেবপ মৌন্ময্যেব কথ শ্রবণ কবিষা দিগন্ত হইতে 
আগমন কবিযাছি উ হাব সৌন্দয্য তাহা অপেক্ষাও অধিক | হ হাব বদন 
উপমান কলঙ্কী শম্ধব উপমেয়। বোধ হয় বিধাওা শীওকালে নীলোৎপট্ 

জাল ও বর্ষাকালে থঞ্জনগণকে কোথাও বাঁখিযা াহাদিগেব সব লইয়া 

হ হাব লোঁচন শ্গ্রলেব শো বদ্ধন কবেন। বিধাতা যে হস্তে এপ শ্ষ্ি 

নির্মাণ কবিষাছেন, তাহাকে নমন্বীন কবি অথবা! ইহা বিখাঙ নিশ্মিত 

হইপে তাহার হস্তাদি স্পণে মুদিতি হইয| যাইত, অতএব বিাঙাঁব 
বুখিভও এবপ শিল্প উদিও তয় নাই নিববয়ব কনর্পই ইহাব নিশ্মাা, 
তাহীকেই নমন্ব'ব কবি। বোধ ভয শিল্ষাণ দক্ধ বসন্ত চম্পক প্রভৃতি 

বুস্থমমমহ্ দাঁব| ই হাঁব শবীব মায পবান নিশ্বাস ও কোকিলের পঞ্চমস্থাবে 
হহাব বাকা নিম্বী। করিবাছেন। শ্বগ হইতে দেবগণ পাতাল হইঠে 

নাগগণ ও পাবার চ$দিক হইতে আমবা! সমাগত হওষাতে প্রতীয়মান 

ভঙ্গতেছে ণে ত্রিছ্ণনে ই থাৰ গধৃশা স্ুন্দধা বমণী কেহ নাই। বৃল্পাতিও 

স্ুগাকপে ই হাব গুণ বর্ণনা! করিতে সমর্থ হন না। বাজগ্রণ এইবপে 

দময়ন্তাখ নো কাঁভীত সৌন্দখ্যের প্রণ সা কবিতে পাগিলেন। 



একাদশ সর্গ। 

দময়স্তী সভাগৃহে পবেশ কবিষ! চতুর্দিক নিবীক্ষণ কবিতে লাগিলেন। 

সবন্থতী তাহাব দক্ষি দিকে অবস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, দমযন্তি। 

এই সতাষ বহসণ্থাক অমব আগমন কবিষাছেন, শতবষেও পৃথক পৃথকৃভাবে 

ই হাদেব বর্ণনা কৰা যাঁষ নাঁ। অতএব ই"হাদিগেব মধ্যে বাহাব প্রতি তোমা? 

চিন্ত আকুষ্ট হয তাহাকে পত্তিত্বে ববণ কব। দময়স্তী অপবাধশস্কাধ কতাগলি 

পুটে দেবগণেব নিকট দণ্ডামান বহিলেন দেবগ“তাহাব অণি পা অবগত 

হুইয! তাহাকে যাহাকে ইচ্ছ! হব ববণ কব ঝলিষ! অনুক্ঞা প্রদান কবিলেন। 

শিবিকাবাহীগণ শিবিকাব আধাদেশে অবস্ান কবিতেছ্িল এজন্য দময়ন্তীব 

বিবাঁগচিহ্ দেখিত পাইল না বটে, কিন্ত দেবগণের বিষধ্মুখ অবণোঞন 

কবিধ! তাহাদেব প্রতি দমযস্তীব বিবাঁগ বুঝিতে পাবিল। পৃথিবীতে বহুদ*খ্যক 

দববিদ্র বিদ্যমানসত্বেও যাঁহাবা নিবর্থক ধনবাশি বঙ্গ কবে সেই অট্ি 

কূপণ যক্ষগণ দশকে অতি বদান্ত বলিষা ভাঁনিতে পাবিশা। লজ্জাবনত 

বদনে অবস্থান কবিতে লাগিল। 

অনন্তব শিবিকা বাভিগণ আগ্রবিনাশ শঙ্কা বাঁক্ষসগণকি দমা॥। 

অপেক্ষা হীনসৌদর্যা হাণ্িষা বিদ্যাধবগণকে এব* শাহ অপেক্ষা ককশস্বণ 

বিবেচনা কবিষ। গন্ধব্বগণকে পবিত্যা পুন্বক দময়াকে বাস্থাকৰ শিট 

লইয়া গেল। সবশ্বশী পুনর্ধাব কহিতে লাানেন হে তৈমি। এমি 

যাহাব শুন্রকাস্তি নবশোকন কবিত্ছে, হনি নাগগণেব অধিপতি বাস্থুকি 

ইনি ভগব'ন শঙ্কল্বে জ্ঞোগবীত, কন্বণ জটাপৃঢবন ও ধন্গুগড পেব স্াণ 

অধিকাৰ কবেন এব* তাথাব অতি প্রিষ , অতএব তুমি ইহাকেই পতিত্ব 

ববণ কব » নাগবাজেব প্রদীপ্ত ফণা দ“ন কবিয়া ভবে দময়ন্তীব শখীব 

কম্পিত ও পুলবি৩ হইল তদ্দশনে বাক্তকিব অস্থুচবগণ “ইনি আমাদের 

প্রভ্ক বরণ বণিবেন াবিয়। আননে। নৃশ্য কধিতে উদ্যত হুহলে বাস্ুক্ি 
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লজ্জিত হইমা তাহাদিগকে নিষেধ কবিশেন। বাস্থুকিকে লক্জিত বিলোকন 
কবিযা অগ্ান্ত নাগগণও দমযন্তাব আশা পবিত)াগ পুব্বক বিষচিন্তে 

দাধনিথাস পরিত্যাগ ক্তে লাগিল। শিবিবাবাহিগণ তাহাদিগকে 

অযোগ্য বিবেচনাষ পবিঠ্যাগ পূর্বক দমবন্তীকে বাজগণেব মধ্যে লইখ] 
গেল। 

অনস্তব মবস্ব তী কহিতে লাগিলেন, হে ভীক। এক্ষণে ভয পবিত্যাগ 

কধিষা এই নবপতিশণকে অবলোকন কৰ। হে নপঠিশণ। আপনাবাও 

সম্প্রতি দমধ স্ত্রী শন ”বিত)1গি করুন , আপনার! হ হাকে দবিতে খাকিলে 

হইনি লক্জায় আপনাদিগকে দশন কবিঙে পাবিখেন না। অধি কমল 

লোচনন। স্তগ্রোখপাঁদপ স্ব য স্থশীতল ছা] বিস্তাব কবিষা যাহার আতগ্ত্র 

কার্ধা সম্পাদন কবে, ইনি সেই স্বগসদৃশ পুক্ষবীপেব অধি।তি , ই হাব 

নাম সবন। ইনি অত্যান্ত কীন্তিশ।লী। তুমি ইহাকে ববণ কবিশ। ইঞ্ছেৰ 

শচীব ন্যাম সেহ পুপবধধীপে অবন্পান কব এব* স্বাদুদক সাদ স্বচ্ছন্দ 

জলএঞাডা কন।7 পুষ্কববাঞ্জ শৌধ্যাপি গুণ বিভূষিত হলেও দমযন্তী 

নলান্থবাশবশতঃ ভ্রভঙ্গি ছবা তাহাব অস্বাকাব চিহ্ন প্রকাশ ববিলেন। 

পুক্ষববাঁজ দমযন্তীক্ে পাঁভ ববিতে না] পাবিবা আানবদনে অবস্থন কবিতে 

লাগিলেন। 

অনস্তব যাঁনবাঙিণণ দমধন্ীৰ অভিপ্রায় বিদ্ধিত হইযা| তাহাকে অন্ত 

ভূপতিসমীপে লইঘ' শোল সবস্থ তী দময়স্তীকে কহিতে লাগিলেন, “্দমযস্তি 1 

হুমি লচ্চা পবিত্যাগ পুৰ্ধক এই শাকণ্বীপের অধিপিকে অবলোবন কব, 

ইনি হব্য নাপ্ম খ্যাঁত। বন্দিগণ যে সমস্ত গুখেব উল্লেখ কধিয়া বাক্তগণেব 

প্রশণসা কবে, ইহাতে তাহ! সমস্তই বর্তমান হহ্ষাছে। তুমি ই'হাকে 
বধণ কিলে বাঁহাব প্র হবিঘর্ণ হইয়া দিক সকল হবিৎ শাম প্রসিদ্ধ 

ইইযাছে, শাকদ্বীপেব সেই বিশাল শাকতরু তোমাৰ মনোহবণ কবিবে। 

তাহাব পত্র সঞ্চালিত সগীবণ তে।মাব অনির্ব৮ণীর আনন্দ বিধান কবিবে। 

শাকদীপে ক্ষীবসমুদ্র বাধুবেগে চঞ্চল হইযাও বেলাভূমিস্থিত কাঁননেব প্রতি 
বিশ্ব গ্রহণ কবি তোমাব কটাক্ষ কান্তির অন্কবণ কবিবে এবং তুমি 

হত্রত্য উদষাঁচলে স্বচ্ছন্দে বিচবণ কবিবে। অতএব তুমি ইহাকে ববণ 
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কবিয়া৷ সেই কল স্থধনাখন লাঁভ কব ।* দমযন্তীব চিত্ত নলে অন্থবক্ক 
হহধাছিল এজপ্ত তিনি মেই অশেবগু। সম্পন্ন শাকদ্ীপাখিপতিক ববণ 
কবিলেন না । 

অনন্ব শ্বিকাবাহকণণ বাযু যেকূপ সৌবভকে পদ্ম ৬ইতে আকর্ষণ 

কবিয়া » নান্ছবে 7া০য1 সায় সেইকপ দমযন্তীকে শাকদ্বীপাধিপতিব নিকট 

হইতে আকষণ কবিষা স্পানান্তবে লইযা গেল। সবস্বতী পুনব্বাব অগ্ঠ 

নবপতিকে নিদ্দেশ কবিধা দম শ্কে কথিত লাগিলেন দমশপ্তি দধিম ও 

সমুদ্র বলয়াকাবে য হাব চ$দিকে অবঙ্গন কবিতেছে হনি সেই €েঞ 

দীপের অধীশ্বল ভহাব নাম দ্রার্তম্ন। হনি শ্বীয় ভূজবলে আনকবাব 

*কগণকে পবাভিত কখিাছেন। তুমি হহাঁকে পঠিত্বে বখণ কব 

কভ্িকেব যাভাকে শবাঘাত বিদীণ ববিাছিল্ন শেই কিক। 

কীঞ্ঘারে শবঙ্গিত $মি শহাতি যথেচ্ছ বিভীব কখি *গবাব। জে 

বৈধাভ। ভগবান শশাঙ্ক মেলি কৌঞ্দাপেব অবিবাস শ ব একম পাশ্য 

দবতা। তথা শে বুশ দ্বাবাঁণ ভাভাব পূঙ্জ। বক তাক আব 

মাতৃণভে জমগহণ বর্ধ* হর না। $মি বওঞলোবেব বশত মিলি হসশ। 

সেই ভগবান টাখাশেব পুজা ববিব এব তাহার পীতি শি উদশাঁচল 

সদৃশ অই্যচ্চ পাসাদ সকল নিম্মাণ কবাইবে দৈব পাতকুল হইলে 

পুকষকাব কার্য বৈধশ্য বশত বিষল হইযা যায এক তৌঁঞ্চদীপেশ্বব ও 

বান হইলেও দমাশ্নী তাহাল্ক বব কবিলেন না । 

অনন্তব বাহকগণ তাহাকে অল্প নবপতিব নিকট লহ্য় গেলে লবশ্ব* 

কহিতে লাগিলেন ধমযন্তি। ঘদ্দি অতিলাষ হয় তা 1 হল্লে এই কুশদ্বীপেব 

অধিপত্তি গ্র্ে/তিস্মানকে ববণ কব। তুমি কুশদ গে কৃশস্ষ্ব দশন কবিষ! 

বিন্সি৩ হহ ব, তাহাদিগেব গণনম্পর্শী অগ্রভাগ সকল বধু প্রবাহে চাঁশিত 

হ্যা মে জাল বিদ ৭ কবে তাহাতে মেঘ হইতে ভল পতিত হা তাহা 

দেব ভশিষেক কাধ্য সম্পাদন কবে । অনি চন্দ্রমুখি। শতস্মুদেব তটগ্রদেশ 

নিবিভ কানন সমাকীণ $?ম সেই ছায়াময় প্রদোশ সুখে বিচবণ করিত 

পাঁবিবে। শ্বামীব সঠি* মদব্পন্বতে ভ্রমণ কবিষা ভাহাব শিলা সকল 

পাদ পঙ্কদর ্পণে পৰিণ করিবে । তুমি অনাষাসে তাহাতে আরোহ? 
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কবিতে পারিবে । সমুদমস্থন সময়ে বাস্থৃকিব শবীব ধর্ষণে মনদব পর্বতের 

্রস্তব সকল বলিত হইয়া সোপান সদৃশ হইফ়্াছে স্ুতবা* তাহাতে আবে! 
হণ কবিতে ক্লেশ হইবে না দময়স্তী এই কুশঘ্বীপাধিপতিকে ববণ 

কবিতে সশ্বত ন| হই! পাদচালন দ্বাবা বাহকগণকে অন্ত স্থানে যাইতে 

আদেশ কবিলেন। বাহকগণ তাহাব অভিপ্রায় অবগত হইঘা তীহাঁকে 

অন্ত নবপতিবৰ নিকট লইযা গেল। 

অনন্তব সবস্বতী কছিতে লাগিলেন, হে ভৈমি। তুমি এই সুবা সমু'্দ 
বেষ্টিত শাল্সল দ্বীপে অধিপতি বপুক্মীনকে ববণ কবিয়! স্বীর গুণসমৃহের 

সার্থকতা সম্পাদন কব। ইনি অত্যান্ত পবাকমশালী। ই'হাব শাণিত 

কপাণ শক্রব প্রতি অত্যন্ত নিদ্দয। অগন্তেব সমুদ্র পান কাল অন্তান্ত 

পঞ্চ সমুদ ভীত হইলেও যে কিছুমাত্র শঙ্কিত হয নাই ইহাণক বিবাহ 

কবিলে সেই সুবা সমুদ্রে এই নবপতি ও সথিগণেব সধ্তি মিলিত হইয়া 

যথেচ্ছ বিহাঁৰ কবিতে পাবিবে। প্রসিদ্ধ দ্রোণ পর্বত শাল্মল দ্বীপে অব 

স্বিত, তত্রত্য ওষধি সকল বজনীতে প্রজলিত হয! শান্মল দ্বীপে দীপ 

কাধ্য সম্পন্ন কবে শিখব দম লগ্ন জলদ জাল তাহাব কক্জলম্বপ। তুমি 

সেই পর্ধতেব নিকট ভাগ্য লভ্য পৌতাগ্য প্রাপ্ত হইবে। শান্সল ত্বীপে 

চিহ্ুম্ববপ বিশাল শান্সলি বৃক্ষেব তুলবাশি বায প্রবাহে পতিত হইযা 
তোমারি ক্রীডা ভ্রমণকালে পাদবিস্তামেব উপযুক্ত হহবে। শিবিকা 

বাহীগণ বপুষ্মানেব প্রন্তি দমযন্তীব বিবাগ ভাব বুঝিতে পাবিয়া তাহাকে 

অন্ত নৃ্পতিব নিকট লহয়া৷ গেল। 

সবস্বতী পুনর্ধাব কহিতে লাগিলেন, “অধি গজেন্দ্রগামিনি । তুমি এই 

ক্ষ দ্বীপেব অবীহ্বব মেখাতিটিকে পতিত্তবে ববণ কখ। ইণি অত্যন্ত লোক 

বঞ্ধক, দিশ্রিজমী ও যশশ্বী। মি ইহাকে ববণ কবিলে, নাব যণেব সহিত 

লক্ষমীব স্তায় শোভ1 পাইবে । সেই দ্বীপে লোকে তৃমগুলের আতপত্রস্ববপ 

অতি বিশাল প্রক্ষতকব লক্বমান শাখানমহে দোল! শদ্দিত কবিষা ক্রীডা কবে, 

তন্দর্শনে তোমাঁবও সেই স্থানে কীডা কবিতে অভিলাষ হইবে । তথাকার 

লোক দমকল চন্দ্রভক্ত ১ কুর্ধ্য ভক্ত লোকে যেরূপ ক্রধ্য দর্শন না কবি! 

ভোজন করে না, সেইরূপ ওাাবাও চণ্দ দশন না কবিয়া ভোজন কবে না। 

৯ 
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এক্ষণে অমাবস্তা তিথিতে তাহাবা! তোমার বদন সন্দশন কবিয়া ভোঁজন 

কবিলেও তাহাদেব ব্রততঙ্গ হইবে না। সে স্থানের নদীব নাম বিপাশা । 

বিপাঁশাব উদ্ধত প্রবাহ নাই শিয়া তথায় সর্বদা কমলফুশ উৎপন্ন হয, 
তদ্দশনে ঠুমি অনির্বচনীল্প আনন্দ লাভ করিবে । হে ভৈমি। আমি ইহার 

চবিন আব কি বণন কবিব ? ইনি সব্ব গু7 সম্পন্ন নলের সহিত ম্পদ্ধা কবির! 

থাকণ। লবণসমূদ্র জন্থু ও প্রক্ষ দ্বীপের মর্ধযাদ! শ্ববপ , নলেব কীর্তি 

কলাপেব নাষ ই হার কীঠিকলাপও সমুদ্র পাব পর্য্যস্ত গমন কবিয়াছে।, 

দময়ন্তী সবস্বতীব ক্য শ্রবণে মেধাতিথিক নলম্প্্ণ ভাবিয়া তাহাব উপব 

গক্ষদৃষ্টি নিক্ষেপ কবিলেন। বাহকগণ ভাহাব অভিপ্রায় অবগত হইযা 

তাহাকে অন্য ভূপতিব নিকট লইযা! গেল। 
ধমযস্তী দ্বীপাধিপতিগণেব কাহাকেও বধ কবিলেন না! অবলোকন 

কবিধ1 সবন্ব তী বিশ্মিত হইলেন এব* মধুব বাব্যে তাহাকে কহিতে লাগি 

লেন, দমঘস্তি। তুমি যাহ।র শিবোবন্ধ হইয। উদিত হুইযাঁছ সেই জঙ্থু 
দ্বীপেব নৃপতিগণ একত্র মিলিত হইবা শোভা! পাইতেছেন। জন্বুদদীপ অন্ঠান্ত 
স্বীপেব অধীশ্বব ন্ববপ | যে সমস্ত অন্তবীপ চও্দিকে ইহাকে বেষ্টন কথ্য 

বহ্যাছে তাহাব! ইহার পবিজন স্ুমেব কনক দণ্ডময় আতপত্র ও কৈলাস 

পর্বতে ধবপ কিবণজাল ইহাব চামব। যাখাব বৃহৎ প্রস্তর সদৃশ ফল 
সকল অবলোকন কবি সিঝস্ত্রীগণ শ্বামীকে ভিজ্ঞাস! কবে “নাথ । হস্তিযুগ 

কিঝপে এই বৃক্ষে আবোহণ কধিল? সেই রাঙন্গন্থ এই ঘ'পের চি*- 

ত্বরূপ। যাহাব সমস্ত মৃ্িকা জান্ুনদ নামে প্রপিদ্ধ সেই জদ্থু নদী ইহাৰ 
সীমান্ত প্রদেশে প্রবাহিত হইতেছে । জদ্থুনদী জু ফলের বসে উৎপন্ন 
তাহার জল স্ধা পদূশ। এই জন্ুদ্বীপে অত্যন্ত পবাক্রমশালী বহুদণখাক 

ভপতি আছেন। আমি ত1হাদিগেব মধ্যে কিপয় নবপতিব বিষয় তোমার 

নিকট বর্ণন কবিতেছি জ্বহিত হইয়। শ্রবণ কব। 

হে দময়স্তি। এই অবস্তীবাঞ্জ গুণ সমূহের বিশ্রীমস্থল ও অত্যত্ত পবাক্রম 

শালী। হুমি বোধ হয ইহান প্রতি অন্বক্র হইফ্লাছ। তুমি ই"হাকে 
বরণ কবিলে যাহা তীব তপস্থিগণের অধিষ্ঠানে পবিত্র হইযাছে, সেই 
সিগ্রা নদীতে আনন্দে ক্রীড। করিতে পাবিবে। এই বাজাব বাক্ধানী 
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উচ্জঞয়িনী নগবীতে তবানী বিরাজিন্ত রহিষ্ান্টেন। তুমি শাহাব সেবা 
কবিলে তিনি তোমাকেও আাপনাঁব ভ্ত।ষ স্বামীর শবীবাদ্ধভাগিনী কবিষেন। 

তথায় মহাকাল প্রতিষ্ঠিত আছন।” অশ্রদ্ধায দর্শন অপেক্ষা অদশনই 

বমণীয়, এজন্য অবস্তিবাজ দমযন্থীব প্রন্তি অন্ভবক্ত হইলেও দমধশ্টী তাহাকে 

বিলোৌকন কবিলেন নাঁ। বাহকগণ মন্থান্তত বাজগণেব ভূষণ মণিতে 

দময়ন্তীব প্রতিবিষ দর্শন করিষ| ঠাঁহাব অবস্থীবাঁজেব পতি বিবাগ বুঝিতে 

পাবিল এব* ্টাহাকে অবস্তীবাজেব নিকট হইতে অন্ত তুপন্তি সষীপে 

শইয়! গেল। 

অনন্তর সবন্বতী কহিতে 7াগিলেন “ অগি লন্দাশীনে। মি যদি এই 

গৌডবাঁজেব প্রতি অন্থুবক্ত হ্যা গাক তাহা ভা উপ্গিতে আমাকে 

জ্ঞাপন কব। ইহাঁৰ যশোলালে চন্দ্রেব কিবণ সকল তৃণীরুত ভইয়াছ 

এজন্য মুগ তৃণ কবল গ্রহণাভিশাষে সুধা সমু শশধবে বাঁদ কবে । তৃমি 

ইহাকে ববণ কবিলে যেন সন্হষ্ট স্থামব শিখবেব ন্যাষ শোভা পাইবে। 

ইনি যুদ্ধকালে থঙ্গাঁঘ।তে বিপক্ষ মাঁতঙ্গগণেব কুস্তপ্গল বিদীর্ণ কবলে তত্রন্গ 
মুক্তীফল সকল ইহা ভূজ গ্রতাঁপ পপীডিত শত্র বাজলশ্মীব ঘর্্মবিন্দ 
জালেব ন্তাঁয় শোঁভা পাষ। কাযা কাঁবাণব গুণ গাপু ভষ কিন্তু ইহছাৰ 

আজাহ্কলম্বিত বাছুদ্ধয় জনিত পতাপ যে দিগন্ত পর্য্যন্ত গমন করিধাচ্ে এবৎ 

সপ্ততস্ক (১) জন্ম! 7শোবন্ত্র যে চতুদ্ঘশ ভূবন ব্যাপ্প কবিষাছে ইহা! অতি 

আঁশ্চয্য। চত্ুবগণ ইঙ্গিতেই মনেব ভাব বুঝিতে পাবে এজন্ত যানবাহি 

গণ “ই ভূপতিব প্রতি দমষগ্রীব বিবাগ ভাব বুৰিতি গাবিষা আদেশে 

অপেক্ষা না কবিষাঁই তাহাকে নন্য স্তানে লইঘা! শেল। 
দবন্বতী পুনব্বাৰ কতিতে লাগিলেন “অয়ি সবে ভমুখি। তমি এই 

সমীপস্থিত বাঁজাকে সাঁদবে অবলোকন কর। হনি মথুবাব অপাশ্বব অত্যস্য 

শৌর্ধযশালী ই হাব নাম পৃথু। ইহাব অজাত শ্মশ বদন মণল শশধব 

অপেক্ষাও বমণীষ দশন। হে তৈথি! তুমি এই ভৃপতিব হস্তস্থিত মণি 
বিলৌকন কর উহা! জগৎ বিজযেব মহৌষধি ও বিপক্ষ বাজগণেব ধুমকেতু 

স্বরূপ । তুমি ইহাকে বরণ করিলে শ্তামল সলিলা যমুনায় জল কীড়া 

(১) সপ্তুসশখ্যক সুত্র । পক্ষে যজ্ঞ। 
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কবিতে পারিবে । গোবদ্ধন পর্বতস্থিত কলাপি কুল সতত সঞ্চবণ কৰে 

বলিষা বৃন্দাবন সর্প তয় শৃন্ভ হুইয়াছে, তুমি সেই সুগন্ধি কুম্ুম পরিব্যাপ্ব 
বৃন্দাবনে শ্বচ্ছন্দে নিভয়ে বিচবণ কবিতে পারিবে । ইনি অতি বদান্ত ও 

একপ অদ্ধিতীয় বীব ঘে শক্রগণ য্দ্ধ না কবিয়াঁই ই'হাব হস্তে বাজ্যলঙ্মী 

সমর্পণ কবে। অতএব তুমি ই হাবে ববণ কব। দমধন্তী মথুবাধিপেব 
দর্শনে বিবত হইযা অন্ত গানে গমন কবিবাৰ পথ অবলোকন কবিতে 

লাগিলেন। বাঁহকগণ তীাহাব অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহাঁক অন্য 

নবপতিব নিকট লইয়া! গেল। 

অনন্তব সবস্থতী চঞ্চল লোচণা দময়ন্তীকে কহিতে লাগিলেন, “অগ্নি 

খঞ্জনলোচনে । তুমি এই সমীপবণ্ী পবম সুন্দৰ কাশীবাজকে পতিত্বে 
ববণ কব। যা এই স*সাব সমুদ্রেব ধন্মানীকা এব* ভগবান ভবাঁনীপতি 

ধাহাব নাবিক নেই কাশী পুকক্পবম্পবায় ই হাদিগেব বাসঙ্পান। তথা 

গমন কৰিলে অতান্ত পাপশীল মানবগণও পাপ বিণুক্ত হইযা' মোক্ষগ্রাপ্ত 

হয়। যিনি উৎপগিমাত্র লৌ কব ভাবী চ খ চিন্তা কবিয়া বোদন কবাত 

কদর নামে পদিদ্ধ হইযাছেন, তিনিই স সাব সাগব তবলী পা সেই কাশী 
নিশ্খাণ কবিশাছেন। কাশী পৃণিবীতে নঙ্ে, কাশীবাস হ্বর্গবাসস্বরূপ | 

মুক্ি “উন স্বগ অপক্গ! উৎকৃষ্ট আবকি পদ আছে? এজন্য সেই তীর্থ 

কলেবর ত্যাগ করিলে মুক্তি পদ লাভ হ্য়। হে দমযন্তি। স*সাৰ সমুদ্রেব 

জন্্গণ কাশী প্রাপ্ত হইযা শিব সাধুজ্য লাভ কাব । সেই নগবী তাবকত্রপ্ধ 

উপদেশে সমর্থ । স্ত্রীপুকষে কাশীতে যথেচ্ছ বিষষ স্বখ ভোগ কবিয়া অন্তে 

পার্ধতী-পবমেশ্বব অপেক্ষা ও উৎকৃষ্ট স্থথ পবম্পবা-ক্ত ইঁকা প্রাপ্ত হয । 

অধিক কি বলিব তুমি বিছুষী নিজেই বিবেচনা! কব। কাশী অমবাবতা। 
অপেক্ষা কোন অ*শে হীনতবা নতে। যাহাতে ভব ভষ নাঁশক মোক্ষ যজ্ঞ 

বিদামান বহিষাছ্ছে সেই স্বগ অপেক্ষা উদ্কৃষ্ট কাশীধামে পুণ্যকাধ্য কবিয়া 

শগবান ভবানীপতিব প্রীতি সম্পাদন করিতে পাবিবে। এই কুপতি অত্যান্ত 

পবাঞাস্ । ইহার কপাণে তীত হইরা সমস্ত ভূপতি ই খাকে কব দান 
কবে, যদি দৈবাৎ ত হাব কব প্রদান কবিতে না! পাব, তাহা হইলে ইনি 

বশপুর্ধব তাঁধাধিণকে পবাধি৩ কখিয়াকন গহুণ করেন। এহ জগাগ 
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যাহারা কোকিল ও কাঁককে তুশ ৰপে ফল দান কবে, একসপ বৃক্ষ অনেক 

বছিয়াছে, কিন্তু যে কেবল বিবুধগণকে ফলদান কবে, সেই কল্পবৃক্ষেবই 
প্রশ সা করিতে হয়।” এই সময়ে দমযন্তী অন্ত রাজগণের প্রতি দৃস্পাত 
করিয়। কাশীরাজেব প্রতি স্থীষ্ন বিবক্তিভাৰ পকাশ কবিলেন। অ ভমানী 

কাশীবাজও সেই সভাঁতে গু ক্ত। দমসস্তী কতক নিবাকৃত হইয়। মান বদনে 

অবস্থান কবিতে লাগিলেন। দমবস্তী পুব্ব হইতেই নলে অন্ুবাগিনী 

ছিলেন, এক্ষণে সভাস্থিত বাজগণকে নল অপেক্ষা অল্প গুণশালী বিশোকন 

কবিধ! তাঁহার সেই অন্ুবা আবও বদ্ধিও হইল। 
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শিবিকাঁবাহকগণ কাশীবজব বিষপন মুখ অবলোকন কবিষা তাঁভাব 

প্রতি দময়ন্তীব বিবাগশাব বুঝিতি পাবিল এব* “্দময়ন্তী শিবিকাধ থাকিয়াও 

অত্যন্ত পবিশ্রান্ত হইয়ঢভেন এই বলিষা ভাঁহাব! তাহকে অন্ঠান্ত ভূপতি 

গণেব মাধা লইয়া শিষা সেহ গানে শিবিকা স্পাপন কবিল। সবশ্বতী সেই 
সমস্ত ভূপতিব মধ্যে একজনকে নিদ্দেশ কবিধ! দময়ন্তীকে কহিতে 
লাগিলেন, “দময়ন্তি। তুমি এই স্বর্ণকেতকী$্ল্যকান্তি অবোধ্যাধিপতি 

খতুপর্ণকে ববণ কব। হনি কুর্য্যবণশীয় ও বয়'সকিতে বর্ঁমান। এই 
খ শীয় সগবসম্থানগণ সমুদ্রখনন কবিষাছিলেন, ভগীবথ গঙ্গ ঘাবা তাহাকে 

পবিপূর্ণ করিয়াছিলেন | বামচন্দ্র বাবণবধ নি মও তাহাকে বপুব্বক বন্ধন 

করিবেন। এক্ষণে ইহাব যশোজালও তাঁহাকে লঙ্ঘন কবিয়াছে মহুতেবা 

মহুতেব নিকটই পৌরুষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কবিগণেব বাক্য ই'হ।ব 

কীর্তিসমুদ্রে অবগাহন কবিতে গিয়া অতলম্পর্শ স্থানে নিমগ্ন হয । শনগণেব 

কীর্তিঘটিক। হ হার গুগগণনাব অঙ্কপাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যুদ্ধক(লে বন্দিগণ 
ইচাঁর নাম মন্ত্রপাঠ কবিলে শক্রগণেব বাহসর্প স্তম্ভিত হয়। ছইভার প্র 

অবখনীয় হ হাব প্রভাপওপন শক্রগণেব অনকীি াবকাগ (ক পবাঞ্জশ 
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করিয়াছে এব* সকশের বচনপণ অতিক্রম কবিয়াছে। সমুদ্রশ্থিত বাডব 

অগ্নি নহে, ই ছার গ্রতাপ-তপনেব প্রতিবিম্ব, বোধ ভয় সূর্য ব্রহ্মাব দিন 

তার্ৃশ দীর্ঘ কবিতে না পাঁবাতে ই'হাঁব প্রতাগ-তপনই তাহা! সম্পন্ন কবিয়াছে। 
যুদ্ধভূমিতে ই হাঁব বাহু বলাক্ষিত কীর্তি গঙ্গাব সহিত শক্রগণেব অকীত্তি 
যমুনা মিলিত হইয়া শ্রীয়াগস্ববপ হষ, এজপ্ত বাদ্দগণ তাহাতে দেভত্যাগ 
করিধা প্বর্গে গমন করত নানারপ সুখ সম্ভোগ কবে। 

দময়ন্তী সবস্বতী মুখে মন্ুব*শজাঁত খতুপর্ণেব গুণাবলী শ্রবণ কবিষাঁও 

মস্তককম্পনে তাহাকে ববণ কৰিছে অনিচ্ছা প্রকাশ কবালিন । "তখন 

সবন্থতী অন্য ভূপতিব দিকে অস্কুলিনিদেশ কবিযা৷ মধুবস্থাব কহিতে লাগি 

লেন, “অগ্নি মুগাক্ষি। তুমি এই পবমস্থন্দব কাঁপ্ুশালী পাণ্যুবাজকে পতি 
ববণ কব । বিপক্ষ ভূপুতিগণ ই'হাব ভযে বহুকাল বনে বান বিচবণ কবিষা অব 
শেষে বনাস্তব ভ্রমে বনীভূত নিজ নগবীতই আসিয়া উপস্ি হয ণর* তথায় 
নিজেব বিলাসমন্দিবেই বাস কবে। ইনি অতান্ত পবাঁকমশলী শত্রভুপতি 
গণ চুডামণি মবীচি দাবা! ই'হাঁব পদনখেব কাস্থিবর্ধন কাব। ইভা আগম। 

উৎবষ্ট যুবক আব কে আছে + ইহাব প্রতভাঁপাঁনল বিপক্ষ সেনা ভিন্দকবান 
বিশেষপে প্রদীপ্ত হয় এব* শিবেব তৃতীয়লোচন, হুর্য্য, বন্ি ও হীজ্দ্রেবক্ 

তাহাবই স্ফলিঙ্গবাপ ক্গগতেব কোডে শোছ! পাঁষ।৮ এই সগযে দময়ন্টু 
অভিপ্রীষক্তাঁ কোন দাপী দময়ন্তীকে সাম্বাধন কবিয় কঠিন "ল্গামিনি। 

দেখুন দেখুন একটা কাঁক স্ধাধবলিতগুঁণহব শিশবস্ডিত বাঁষসঞ্চালিত পতাকা 

প্রান্তে উপবেশন কবিবাঁব নিমিন্ধ কেমন বাবদ্বাব চেপি কবিতোচ্। দ'সীব 

এই অপ্রস্তত ব'ক্য শ্রবণে সভাস্তিত সকলে হাস্য কবিষ| উঠিল এব* গাহানে 

পাগ্াবাজ অতস্থ লক্ষি হইলেন । 

দাসীবাক্যে দময়স্্ীন অভিপ্রায় অবগত হইয়| সবস্ব হী কশিক্গাধিপক্িকে 

উদ্দেশ করিয়া কছিতে লাগিলেন, “ভৈমি ! তুমি ক্গান্বাবাঁৎসবে সমাগত 

এই কলিঙ্গবাঁজকে ববণ কব। বিপক্ষ ভূপতিগণ “এই কশিকঙ্গবাজ আসিঘা 
ছেন* এই বাক্য পৌবগাণব মুখে শ্রবণ কবিয়া ভীতচিত্তে বনে পশাঘন কবে 
কিন্তু সেস্থানেও নির্ভয়ে অবসান কবিতে পাবে না। শুকপক্ষীগণ “এই 
কলিঙ্গবাঙ্গ আসিয়াছেন * এই ৰাক্য অভ্যাস পূর্বক অন্রাম্মভাঁবে পাঠ কি 
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বনেও তাহাদিগেব ভঘ উৎপাদন করে, তখন তাহারা স্ব স্ব বণিত| পরিত্যাগ 

পূর্বাক পলায়নপব হয়। তাহাদিগের বণিতাগণ তাহাদিগের বিরহে অতান্ত 

পরিভাপিত হয়। ভীল্লপত্বীগণ যদি তাহাদিগকে ব্রিজ্ঞাপা কবে ধে, 

“তোমাদের দেশে কি অদ্ভুত বস্ত জন্মে” তাহা হইলে তাহারা “আমদের 

দেশে চন্দ্রকিরণ এ স্থানের স্তাক় উত্তপ্ত নহে, তাহা! শীতশ” এই বলিয়। উত্তর 

প্রদান করে। হে বৈধর্ভি। তুমি ইহা অপেক্ষাও বীবত্বশালিনী, ইনি চাপ, 

শর ও গুণ প্রভৃতি বহু উপকরণ স্বাবা বিপক্ষ প্রাঞ্জগণকে বশীভূত করেন । 
তুমি কেবলমাত্র গুণে ইহাকে বশীভৃত করিয়াছ। যেসকল বিপক্ষতৃপতি 
ইহ] হইতে ভীত হইল অরণ্য আশ্রয় কবে, তাহাদের রমণীগণ পর্বতগহ্বরে 

দিবাভাগ যাপন কন্দিয়! রাত্রিকালে বহিগত হয়। তাহাদিগের বলক সকল 

উদ্দিত শশধৰকে বাজহংস বোধে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া বারন্বার 

মাতাব নিকট প্রার্থনা করে, বমণীগণ চন্ত্র দানে অসামর্গ্য বশতঃ বালকগণের 

আগ্রহ শাস্তি কবিতে না পাবিষা! দুঃখে অবিশ্রাস্ত রোদন করিতে থাকে, 

বহতর নয়ন জল মিলিত হইলে তাহাতে চন্দ্র প্রতিবিষ্ব পতিত হয়, বালক- 

গ্রণ সেই প্রতিবিম্ব অবলোকনে “আমাদের ক্রীড়া-হংদ আগমন করিয়াছে” 
বিব্চেনা কবিয়া আনন্দে হাম্ত কবিতে থাকে , তদ্বর্শনে তাহার আশ্বস্ত 

হয়। যে সমস্ত শত্র ভীত হইয়া! সংগ্রামস্থল হুইতে পলায়ন করে, তাহা" 
পিগের মধ্যে যদি কোন কীর্তিমান্ বীর কোপে পুনর্বাব গ্রত্যাবৃত্ত হ্য়, 

তাহ! হইলে দে সন্ুথে আসিলেও বিমুখ হয় » হীহাঁর তীক্ষ ছুরিকা প্রভাবে 

তৎক্ষণাৎ তাহাব মস্তক অবনীতলে পতিত হয়।” অন্তর দময়ন্তী মুখ” 
পদ্ম অঙ্ুলি-নাল অর্পণ কবিয়া সঙ্কেতে সরম্বতীকে মৌনাবলক্থন করিতে 
কহিলেন। বোধ হইলেন ছিনি কলিঙ্গবান্জের গুণাবনী শ্রবণ করিঘ। 
বিন্ময্নবশতঃ মুখে অঙ্কুলিদান কবিলেন। 

অনস্তুর সবস্বতী দময়স্তীকে কন্দ্প-তুল্য কাস্তিমান্ অন্ত নবপতি দশন করা- 

ইয়া কহিতে লাগিলেন, “দময়স্তি। এই কাক্ষীপুবরাজ পৃব্বে তোমার নিকউ 

দূত প্রেরণ করিয়া বরণ প্রার্থন| করিয়াছেন, অতএর এক্ষণে প্রসন্ন ছ্ইয় 

ই'ছাকে বরণ কর। এই নৃপতিকে পতিত্বে বরণ কবিলে ভেমার কোন 
ক্ষতি হইবে না। ইনি শক্রব প্রতি বাঁণ ক্ষেপণকালে তাহাদিগকে এই 
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উপদেশ দিষাছেন যে হে শক্রগণ! যদি তোমরা! আমাঁব সমীপে নম্রভাঁবে 

অবস্থিতি কব, তাহ! হইলে ধন্ুব স্টায় শ্ববাঞ্জে স্থিতিলাভ করিবে; অন্তণ 

বেব ন্যায় দিগন্তে পলাধন কবিতে হঈবে।” যুদ্ধকাঁলে ই ছার সিন্দুবছ্যতি 

বমণীষ কৃষ্টবর্ণ গগনম্পর্শী হস্তিকল ক্রুদ্ধ হইযা ধাবিত হইলে বিপক্ষ ক্ষত্রিয় 
গণের ভূজবল সথয্য বোধ হয, সায়*কাঁশ ভ্রমে অন্ত গমন কবে ।” দময়তী 

কাঞ্ধীপুবব(জেব গু।াবশী শ্রবণ কবিয্া যুদ্রহান্তে তাহাকে উপহাস 

কবিলেন। 

অনস্তব সবস্বতী অন্ত ভূপতিকে নিদদেশ কবিয়া কহিতে লাগিলেন 

! অয়ি এপ লোচনে । হাষ! এই বাঁঙ্গণেব মধ্যে কাহাকও প্রতি তোমাৰ 

দয়া হইতেছে না তোমাব অবজ্ঞা ই হাব! লঙ্জায় নভমন্তক হইয়া বসিয়া 

আছেন তুম ইক্কাদেব প্রতি “কবাব দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিতে্ না? ইহ! 
উচিত নহে। একবাঁৰ এই নেপালাধিপতিকে অবলোকন কর। ইনি 

অত্যন্থ লোক নপ্নক এমন কি শত্রগণেব পশ্িও স্বীষ ব্রততগ্ক কবেন না। 

শত্রগণ ই'হাঁকে দেখিয়া! বিবন্ত হইলেও হনি তাহাদিগকে বাঁণ বাবা ছিন্ন 

কবিষা সবক্ত কবেন। পতঙ্গ ও ই হাব তেছোদহনে পতিত হইলে পতঙ্গেব 

দশ প্রাপ্ত হন । ইহাব যুদ্ধ কৌতুক দর্শী মানবগণ কি তৃণ হইতে উত্তো 
লনকালে কি গুণসন্ধানকালে, কি আঁকর্ণ আকর্ষণকালে, কি আকাশে 

গমনকালে, কি লক্ষ্যবেধসময়ে কি পৃথিবীতে পতনকাশে, কখনই ই হাব 
শবজাল অবলোকন কবিতে সমর্থ হয় না কেবল সম্গ্রাম ভূমি পতি 

শত্রগণেব বক্ষঃ ছিদ্র দশনে অনুমান কবে।” হাঁসিকা নেপালবাজেব প্রতি 

দমবস্তীব বিবাগ বুঝিতে পািষা সবস্বতীকে কহিল, দেবি! আপনি ই'হাঁৰ 

গুধ আব কত বর্ণন কবিবেন ? বলুন যে এই প্রভৃত জশৎ বর্তমানেও গুণ 

সকল ই হাব শবীবে অ প্রশস্ত স্গানেব যাতনা ভোগ কবিতেছে ।” নেপাল 

বাঁজেব অন্ুচবগণ স্বীয় স্বামি গুণ বর্ণনে ব্যাঘাত হওয়াতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়] 

কহিল, “এই সভার কি আশ্চর্য্য নিয়ম। দময়স্ীব দাসীও যথেচ্ছ বাক্য 

প্রয়োগ কবিল এব' তাঁহা অপেক্ষা নীচ' এই চেটাও অতিমাত্র প্রগলভ বাক্য 

প্রষ্কোগ কবিতেছে।”৮ দর্শক ব্যক্তিগণ সাম্বন'বাক্যে তাহাদের কোপ 

শা কণ্বল। 



দ্বাদশ সর্গ। শু 

অনস্তব সরপ্বতী কনর্পতুশ্য অনা নরপতিকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে 

লাগিলেন, “বৈদর্ভি। তুমি লজ্জা! ত্যাণ কবিয়া একবাব এই সৌন্দর্য্যের 
আলয়ম্বয্ূপ মলয়বাঁজকে অবলোকন কব। পবাঞ্জিত বিপক্ষ নৃপতিগণ 

গর্ববশতঃ ইণহাব শবণাপন্ন না হইয়া বৃথা নিজ শবণে প্রবেশ কবিয়াছে , 
তাহাবা জানে না যে, গিবিছ্র্গ অশ্রষ লইলে9 ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 
পাইবে না। ইনি এরপ বদান্য যে, অর্থিগণের বন্ধেও উপেক্ষা অগ্মিয়াছে, 

স্থতবা* বন্ধ মকল এক্ষণে উপধনান্তে সঞ্চিত হইয়া বিদূর পর্বত সদৃশ 
হইয়াছে , তুমি ইহাকে ববণ কবিল তাচাই তোমাব ক্রীভা পর্বত 

হইবে। ইনি অতান্ত কীর্ধিশালী” | এই সময়ে কোন সখী দময়ন্তীর 

অভিপ্রায় অবগত হইয্া হান্তমুখে সবস্বতীকে কহিল, “দেবি! ভবদীন্ব 

স্থখে নিজ নিজ বর্ণনপ্রার্থী রাজগাণব অধৈর্ধ্য অবলোকন কক্ষন।” তং 

শ্রবণে মশষবাঁজের অন্ুচবগণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া কিল, “বে দাসি। 

দেবী বাজগণেব বর্ণন কবিতেছেন, তাহার মধ্যে কে তোকে কথ! কহিতে 

বলিল ?”অনন্তর মশয়বাজেব ভ্রভঙ্গি অবলোকন কবিয়! ভাহাঁর! শান্ত হইল। 

সবস্বতী অন্য নবপতিকে নিদ্দেশ করিয়া কহিভে লাগিলেন, প্রষয়স্তি 1 

তুমি একবাব এই মিথিলাধিপতিব প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। ই'হাব 

কাঁর্তি কলাপ পূর্ণচন্ত্র সৃশ, কৈলাস অপেক্ষাও শ্বেততব, সামুদ্রিক শঙ্খেব 

প্রতিবিস্বস্ববপ, শরৎকালান জলদপ্রতিম ও ক্ষীব সমুদ্র সদৃশ । ইনি 

অত্যন্ত পবাক্রমশালী ও শরণাগতপালক | ই'হাব বদান্যতায় কল্পবৃক্ষ ও লজ্জিত 

হত ।৮ এই মময়ে কোণ বরশ্! ইঙ্গিতে দময়স্তীকে জিজ্ঞাসা করিল যে, 

“আমি কি এই ভূপতির গুণবর্ণনে বিশ্ব জন্মাইব ?” তশশ্রবণে দময়ন্ত্ী 
হাস্ত করিয়! মুখ বিনভ কবিলে মিথিলারাঙ্জের গ্রতি তাহাৰ বিরাগতাৰ 

অঙ্থমিত হইশ। 

অনস্তব সবশ্বতী নৃপান্তর নিদ্দেশ করিয়া দময়ন্তীকে কহিতে লাগিলেন, 

“দময়স্থি । হায়? ভুমি এই কামন্ূপেশ্বরকে দশনও কবিতেছ না? ইনি 

কন্দর্প অপেক্ষা ও সৌন্দর্য্যশালী এব* ভোমাব সৌন্দধ্যও জগতে অতুলনীয় , 
অন্তএব তুমিই ই'হাব পিয়া! হইবাব উপধুক্ত। ই'হাব হুজগ্রতুপে শক্র 
গ্বহে শ্রী্বখড়ব আবির্ভাব হইযাছে , এগসন্ত তপস্থিণী শক্রবধুগণ নয়নোং 

১০ 



৭৪ নৈষস্কচবিত। 

পলবাসী জলদ্বারা পানীয়শালা দান কবিতেছে। যুদ্ধদর্শী মাঁনবগণ ই হাঁ 
অশ্বধুবোদ্ধত ধুলিজাল অবলোকন কবিয়া বিবেচনা কবে যে, “ইহাঁব 

তুজপ্রতাপানলে শত্রু আর্জেন্ধন পতিত হওয়াতে ধৃম উখিত হইতেছে | 

শক্র রমণীগণ সমবে শ্ব স্ব পতিব নিধনবার্ডী শ্রবণ কবিয়! হ্ৃদয প্রস্তবে 

নখাস্থ দ্বারা ই'হার যশঃ গশস্তি খোদিত কবে।” 

তাস্থ্ল করস্ক বাহিনী দমযস্থীৰ অভিপায় অবগত হইঘ। হস্তে তাশ্ব,লপাএ 
ধাবণ পূর্বক ভাবতীকে কহিল, “দেবি আপনি ইহ! দ্বাব। মুখেব বনুবর্ণন 

জনিত পরিশ্রম অপনোদন ককন”। তৎশ্রবাণ সবস্বতী দমযস্তীকে অন্ত 

নরপতি দশন করাইয়া কহিতে লাগিলেন, “দমযস্তি। এই উতৎকলবাঁজ 

তোমার মুখচজ্ সদশনে অত্যন্ত উৎস্ৃক হইয়াছেন। উৎকলবাসীগণ 
ইহার গুণে অত্যন্ত অস্থবক্ত । মি সৌন্দর্য্য অমৃতেব দীর্থিক! স্ববূপ] ১ এক্ষণে 
বিশীল লৌচন তাবাতখঙ্গে ইহাকে স্পশ কর। ইনি এব্প দাও যে 
কামধেনু ও কর্বুক্ষ ঘাচকের অখাঁবে পবস্পৰ ছুপ্ধ সেচন ৪ পল্পব দন কবিষ। 

দান-ভৃঞ্চা। নিবাবণ কবে। মানী ব্যক্তিগণ পবাজিত হইয়! 'যদ্দি পুনব্রাব 

মুখ দেখাইতে হয়” এই ভষে সমস্তাৎ পবিভ্রমণ কবে, অথবা নিবিভ কাননে 
প্রবেশ কবে, এজন্ত ই হাব প্রঙাঁপে পবাঁজিত হইফ। ক্ুরঘ্য যে কোঁনঙ্গানে 
স্থির থাকিতে পাঁবে না এব* দাবাগ্ি যে গহন বনে প্রবেশ কবিয়াছে, 

তাহা উপযুক্তই হইধাছে, কিন্ত যে ইহাব প্রতাপে পবাজিত হইয়। 
সহজশক্র জলের শবণাপন্ন হুইয়াছে, সেই খাভবানলকে ধিকৃ1 যুদ্ধকাঁনে 
ইহার সেন! গজগণেব মদঞ্ল বিন্দু দ্বাবা নীহাঁবকাল শিম্মিও হইলে 

প্রতিপক্ষ ভূপতিগণেব হৃদয় কম্পিত হয় এব* তাহাদিগেব বনিতাগণেব 
মুখপন্ম শ্লান হইয়া যায়, অতএব তাহ্দিগেব সেঝপ দুদ্দিন না হউক। 

ই'হার বাহুকীর্তি সমস্ত জগত প্রস্থত হইলে ভীত হইযা কুমুদ বজনীতে 
নিদ্রাত্যাগ কবে, মল্লিকা মাল! বামিনীব কেশপাশে লুক্কায়িত হুয় এবং 

শশধব অমৃতক্ষবণচ্ছলে স্বেদজল ধিমৌচন করে।” ইহ! শ্রবণ করিয়! 
দময়ন্তরী নিষধাধিপতিকে স্মবণ পুর্বাক নেত্র নিমীলন করিলেন । বোধ 
হইল, এই ভূপতির প্রশ*স শ্রবণে হৃদয়ে যে আনন হইল, তাহা দশন 
করিবাক্নিমিত্ত ই'হাব লোচনদয যেন অন্তবে প্রবিষ্ট হইল। 



দ্বাদশ সর্গ। ৭৫ 

অনন্থব সবন্বতী পুনর্বাব অন্য নবপতিকে নির্দেশ করিষা দময়স্কীকে 

কহিতে লাগিলেন, “অন্য সুন্দবি। তুমি একবাঁধ কটাক্ষ নিক্ষেপে এই 

মগধেশ্ববেব বুকাঁণেব অভিলাষ গবিপূর্ণ কব। বোধ হয, তামসীনিশা ও 

কালিমা ইহাৰ নো।কত্রধধাবি যশে ভীত হইয|। চন্দ্রেব অঙ্কেও ইহার 

শকগণেব মুখে আশ্রয় লইযাছে। বিধাতাৰ ভ্রৈীক্য নির্মাণ কালেও 

মৌনধ্যভা গুঁব ক্ষয়পাপ্ত হয নাই কিন্তু বোধ হয়, ই'ছাব চরণ হইতে 

মুখ পধ্যন্ত শবীব নিত্মাণ করিতে তাহা নিঃশেষ হইয! গিয়াছিল, এজন 

বিধাতা সলভ গাঢ অগ্ধকাব দ্বাবা ই'হাৰ কেশ নির্দীণ কবিয়াছেন। ই'হাষ 

গ্রভৃত পবাক্রমে শত্রগণ পরাজিত হইঘাঁছে। ইনি যে তডাগ খনন কবাইয়া 
ছেন, তাহাব বিকসিত নীলকমল নিকবেব কোে মবালকুল ক্রীডা 

কবে, তাহাদের পক্ষাহত বাধু সমুধাপিত শকাযমান তবঙ্গ মকল সবোববেব 

»শোত। বর্ধন কবে। গ্রীক্মাত্ত পান্থগণ তাহাব তীবস্থিত শ্তামল পঞাবণী বিবাজিত 

বৃক্ষেব তলে পবিশ্রম দূৰ করিযা অত ন্য সন্তোষ লাভ কবে। তুম ইহা 

সহিত মিলিত হুইয। সেই সরোবে কাঁডা কব। জল্লক্রীভাকালে, নাল 

ত্বদীয় লোৌঁচন গ্রতিবিষ্ব ও নীনোৎ্পলেব তেদজ্ঞাপক হউক, তোমাব শবীর 

গ্রতিবিষ্ব জলদেবতাব স্থ'ন অধিকাৰ করক এব ত্বদীক্ষ বদন বিকসিত 

কমশ বা'জ্যে অভিষিক্ত হউক । ই হাঁব কীর্তিকলাপে কন্দবাদি সহিত ব্রেলোকা 

শ্বেতবর্ণ হওয়'তে সমস্ত কৃথ্চবর্ণ পদার্থ কেবল কগ! আশ্রয্প কবিয়াছে। ইনি 

অত্যন্ত কীরন্তিশালী, এজন্য অকীর্তি ই'হাৰ কথাপথও আশ্রয কৰে নাই।” 

অনস্তব কোন সথী হঙ্গিতে দমন্তীব অভিপাঁয় বিদিত হইরা সবশ্বতীকে 

কহিল, “দেবি! যদিও ই হ*ব অকীর্ডি শশ বিষাঁণ প্রুতিব ভাঁয় বিদ্যমান 

নাউ, তথাপি তাহা আমি এই সভাস্থিত মাঁনবগণেব গোঁচব কবিতেছি। 

ই'ছাব অকীর্তি, জন্মান্ধ ব্যক্তিগণ কর্তৃক দৃষ্ঠমান তমিব সদৃশ ও পবার্দাত্তি- 
বিক্ত স্থান গণিত» বক্যাগর্ভোৎপন্ন মুকগণ কচ্ছপী দু্ধজাঙ সমুদ্র- 

ভীয়ে সেই দকল অকীষ্ধি অষ্টম স্ববে গান করে।” সবীবাঁক্য শ্রবণ করিয়া 

সভাস্থিত নবপতিগণ বিন্মৃত হইয়া হাস্ত কবিতে লাগিল । দমননন্তী, মগধে 
স্বব হান্ত করিলেন কি না, দেখিবাব নিমিষ্ত স্বণা পু্নক াহার দিকে 

বষ্ট নিক্ষেপ কবিলেন। 
পপ 
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অনস্তব শিবিকাঁবাহিগণ দময়স্তীকে, যে স্থানে নশ রূপণীরী পঞ্চজজন 
বীরপুরুষ অবস্থান কবিতেছিশেন, সেই স্থানে লইয়া! গেল। যিনি ত্রিভূবন 
বৃস্তান্তে অভিজ্ঞ, সেই সর্বজ্ঞা ভাবতী দেৰগণের কপটরপ ও নারায়ণের 

আদেশ চিন্তা করিয়া দময়স্তীসমীপে একপ ভাবে দেবগণ ও নলের 

বর্ন করিলেন যে, এক অর্থে সমুদায় নপ-বর্ণন ও অন্ত অর্থে ইন্দ্র, বহি, 

যম, বরুণ ও নশেব স্বরূপ বর্ণন প্রতীয়মান হইতে লাঁগিল। দময়স্তী 

সকশেব তুল্য কপ দশন ও সরম্বতীর শ্লেষৰর্ণন শ্রবণ করিয়া নলনিশ্য়ে 

অসামর্ঘ্যবশতঃ অত্যন্ত বিষণ্ন হইলেন। পঞ্চম ব্যক্তি যে প্রকৃত নল, 

তিনি তাহ! বুঝিতে পাঁবিলেন নাঁ। তিনি নলেব সৌন্দর্যের পক্ষপাতী 
ছিলেন না, তাহা লা হইলে কখনই নলবপী দেবগণকে ত্যাগ করিতেন 
না। লোৌকেব অন্ুবাগের প্রতি জন্মান্তরীয় কর্বিগপাকই কারণ, এজন 

নল ব্যতীত তৎসদৃশ অন্য বাক্তিতে দময়স্তীব চিত্ত আকৃষ্ট হইল ন!। 
ততৎকাশে তী।হাঁব হ*সকে মনে পড়িল, তাবিলেন “এই সময়ে দি হ"দকে 

পাইতাম, তাহ] হইলে দে ই'হাদিগেব মধ্যে কে নপ, তাহ! বণিক দ্বিত্তে 

পাবিত। অনস্তব যদি শবীবগত কোন পার্থক্য থাকে” এই বিবেচনায় 

অভিনিবেশ পুর্বাক প্রত্যেককে অবশোকন করিতে লাগিলেন, কিন্ত 

কিছুই প্রতেদ দেখিতে পাইলেন না। তখন চিম্বাঁ কবিতে লাগিলেন, 
“নল কি শবীবব্যহ ধাঁবণ করিপ্না অ!মাঁৰ সহিত পবিহাস কবিতেছেন ? 

€তিনি নিখিল বিদ্যাষ পারদর্শী সুবা" তীহাব পক্ষে কিছুই বিচিত্র নছে। 

'থবা ই'হাদিগের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি নল, দ্বিতীয় পুবরবা, তৃতীয় কদদর্প 

এব" চড়র্থ ও পঞ্চম অশ্বিনীকুমাবহয় , সকলেই অদীম সৌন্দর্ধাশালী বলি 
সকলের প্রতিই এইকপ নশব্রান্তি হইতেছে। কিন্বা আমি বিরহ ব্যাকুলা 

হই পুর্ন বেক্ধগ চঃদিক নলময় অবাশাকন কবিয়াছি এখনও সেই 
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রূপ মোহ্বশত% বু নল অবলোকন কবিতেছ, অথবা আমি মোহর 

বশীঘ্ত হুইয়া বৃথা এ সমস্ত আশঙ্কা করিতেছি) দেবী যেবপ শ্লিষ্টবাক্যে 
ইহাদের বর্ণন করিয়াছেন। তাহাতে ইন্দ্র, বহি, যম এবং বরুণেবও বর্ণন 

কর! হইয়াছে, স্থৃতরাং তাহারা যে নলমূর্তি ধারণ করিয়াছেন, 
তদ্বিযয়ে সনেহ নাই। এক্ষণে আমি কিরপে এই দেবগণের 

মধ্যস্থিত প্রিক্তম নলকে জানিতে পারিব? আমি কি দেব- 

গণের নিকট “আপনারা আমাকে নল দান করুন” এই বলিয়া প্রার্থনা 
করিব ? অথবা আমি ত প্রতিদিনই ই'হাদিগের পূজা করিয়! থাকি, 
তাহাতেও যখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইতেছেন না, তখন যে কেবল 

প্রার্থনা করিলেই আমাকে নল দান করিবেন, এরূপ বোধ হয় না। 

কন্দর্পের শোষণবাঁণে ই'হাদিগের কৃপা-সমুদ্র শু হইয়াছে, এজন্য ইহার! 
আমার প্রতি এরূপ নির্দায় হইয়্াছেন। হে দেবগণ 1 আপনার! অলৌ- 

কিক সৌনর্ধ্যাি-গুণসম্পন্ন হুইয়াও কিজন্য নলবপ পরিগ্রহ পূর্বক 
মূর্খরূপ অন্ধকৃপে পতিত পুস্তকের স্তায় পরোঁপকারব্রত ভঙ্গ করিতেছেন ? 

অথব! দেবগণেরই বা দোষ কি? বিধাত! প্রাণীর ললাটে যাহা পিখিয়াছেন, 
তাহা অযোগ্য হইলেও যোগ্াকে দূরীভূত কবিয়! উদিত হয়; কমল- 

জাল হুর্যযকিরণে দগ্ধ না হইয়| হিমে দগ্ধ হইয়। থাকে; কেবল যোগ্যতায় 

কার্যপিদ্ধি হয় না। অতএব আমি নল নিশ্চয় নিমিত্ত যাহা অবলম্বন 

করিব এরপ যুক্তি দেখিতে পাইতেছিনা। এক্ষণে আমার যেরপ দুরদৃষ্ট 
দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, প্রার্থনা করিলে কল্পফ্রমেরও পল্লবকর 

সঙ্কুচিত হয়। তবে কি “আপনি ধাহাকে সত্য নল বলিয়া জানেন, 
তাহাকে এই মালা! দান করুন এই বলিয়া! দেবীর হস্তে বরণ-মাল্য 

প্রদান করিব? না, তাহা হইলে দেবীকে দেবগণের বৈরিণী করা হইবে? 

আমার অদৃষ্টে যাহা হয় হউক, তথাপি শিের সামান্ত ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত 

মিত্রক্ষতি করিতে পারিব না। তবে “ষিনি সত্য নল হইবেন, তিনি 

আমার এই বরণমাল্য গ্রহণ করুন” এই বলিয়! কি ই'হাদিগের মধ্যে 
মালা নিক্ষেপ করিব? তাহাই বা কিরূপে হইবে? আমি লজ্জা ত্যাগ 

করিয়া ওই সভাঞজনগণের সমক্ষে কিকপে এরূপ কথা বলিব? অনা 
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চাক্ধি নলেব সহিত তুল্যরূপ হইলেও এই পঞ্চমনল কি কাঁষণে মদীণচিন্ত 
বেন নুবাসিক্ত করিতেছেন? অথবা ইহা ঘুক্তি সঙ্গত, আদিম ও অন্ত 
শব্েব একতা থাকিলে অন্ত্য শব্দেই অন্থপ্রাসের যাধুষ্য বিশেষকপে 
প্রতীত হয়” । দময়ন্তী এইকপে দোষোভ্তাবন পূর্বক নান! সষ্ধ ত্যাগ 
করিতে লাগিলেন, কিছুতেই নল নিশ্চয় কবিতে পাবিলেন না। অব 
শেষে তাহাব বদন ছুঃখে দিবলীয় স্ধাণ্শুর ব্যার মলিন হইক্স) পড়িল । 

চতুর্দশ সর্গ। 

অনস্তব দময়ন্ত্রী নশগ্রাপ্তি নিমিত্ত যত্ পূর্বক দেবগণেব আবাখন। 

করিতে লাঁগিলেন। বিধাতা! দেবপ্রীতিকে মন্ুধ্যের কামধেনুকপে স্থ্ি 

কবিয়াছেন । দেবগণ আমাদেব কল্বৃক্ষ, প্রদক্ষিণ তাহাদেব আলব।ল, 

চন্দন ও ধুপদান জলসেক এব* আমাদেব অভিলষিত বিষযই মধুর ফল। 

দমবন্তী প্রথমে দেবগণেব প্রত্যেকের নাম গ্রহণ পৃর্বক নমন্কাৰ কবিলেন, 
অনস্তব হৃদয়পন্সে বুদ্ধি বাবা আবোপ কবিয়! তাহাদেব নিজ নিজ রূপ প্রত্যক্ষ 

কবিলেন, পরে সেই সভাঙ্গনসমক্ষে নৃতন স্তব পস্থন স্তবক দ্বাৰা! তাহাদেব 

পূজ। কবিতে লাঠিলেন। দেবগণ পূর্বেই দময়স্তীব গুগজালে প্রসন্ন 
হইযাঁছিলেন, এক্ষণে দ্বমযস্তীব অল্প স্তবেই তাহারা! সন্ত্ট হইলেন 

গ্রজছলনোস্বুখ হুতাশনকে প্রজ্িত করিতে অল্প ফৃৎকাবেবই প্রয়োজন 
হয। 

হয়ন্ত্ী দেবগণকে সন্ত কবিয়া সবন্বতীব ধর্ণাম্থঘায়ী পঞ্চম ব্যক্তিকে 

নল বলিয়া এানিতে পাবিজেন। দেবগণ প্রসন্ন হইলে, আর কিছু না 

হউক, বুদ্ধি কাঁধ্যসীধিকা হয। তিনি দেখিলেন যে, পৃথিঝ স্বীয় গ্বামী 
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নলের প্রতি ভক্তি বশত:ই যেন শ্রাহাঁব চরণসেবা করিতেছেন এব* দেবগণ 

যেন পবন্বারীম্পর্শ ভয়েই পৃথিবীল্পর্শ পরিত্যাগ কবিয়াছেন। পবে 
মনোযোগ পূর্বক দেখিল্সেন ষে, দেবগণেব লোচনেব নিমেষ নাই, শরীবে 

গার্থিব রেণু সপ্লগ্গ নাই ও স্বেদ নির্ম হইতেছে না এব নলে এ সমস্তই 
বর্তমান বহিয্নাছে , আঁবও দেখিলেন যে, দেবগাণব কঠবিলম্থিমাল্য 

মানিশৃন্ত, নলেবমাল্য “নল অদ্য আমা অপেক্ষা কোমলাক্ষী দময়স্ত্রীকে 

লাভ কবিয়। আমাকে আব আদব কবিখেন না”, এই চিন্তাষ যেন ম্লান 

হইস্সা গিয়াছে এব" দেবগণের শরীবব ছাতা নাই নলেব ছাষা অ*ছে। 

এই সমস্ত চিহ্ন অবলে(কন কবিয়! তাহার পঞ্চম ব্যভতে নল নিশ্চষ 

দৃটীভূত হইল এব* দেধগণ যে তাহার প্রতি প্রসন্ন হহয়াছেন, ইহাঁও 

বুঝিতে গাঁরিলেন। 

অনন্তর কুম্মশব জ্মযস্ীকে নলকণ্ঠে ববণমালাদান করিতে সত্বর 

কবিতে লাগিল, লঙ্জাও তাহ!কে তদ্দিষক্বে নিষেধ কবিতে লাগিল। 

দময়ন্তী তৎকালে কন্দর্প ও লঙ্ঞার বশীন্ুত হওযাতে তাহাব নল ববণে 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি তুল্যই হইয়া । তিনি নলকে বরণমাল্ায দান কবিতে 
বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাব হস্ত কিকিন্সাত্রও বিচলিত হইল 

না, তিনি প্রনর্থীর চেপা কবিলেন, এবাবও লজ্জাবশতঃ তাহা হস্ত 

বিরত হইশ। 'াহাঁৰ চিত্ত নলে একান্ত অন্বন্ত হইলেও তিনি নলকে 

কটাক্ষে দশন কবিতেও সমর্থ হইনোন না, অনন্তব অতি কষ্টে নলকে 

ঈষৎ অবলোকন করিয়1 সবস্বতীব মুখচান্দ্ে অদ্ধদৃষ্টি নি্ষপ কবিলেন। 

সরস্বতী দমজ্্তী অভিপ্রায় অবগত হইয়াও অবিদ্িতেখ ন্যায় কহিলেন, 

প্দময়স্তি। তুমি লঙ্জাফৰনিকণ আচ্ছাদিত করিষা যাহাব স্চনা! কবিতেছ, 

তাহা! আমিও বুঝিতে পাবিলাম না।” তৎশ্রবণে দময়ন্তী নলেব অধ্ধনাম 

নন” উচ্চারণ কিয়া লজ্জায় অপর অদ্ধ উচ্চাবণ কবিতে পাঝিশিন না» 

কেবল অন্ধুলি দারা অঙ্গুলি পীডন করিয়া মস্তক বিনম্র কবিলেন। 

পরস্বতী হস্ত কবিয়া কবধাবণ পূর্বক দমযস্তীকে ইশেখ নিকট লইয! 
গেলে, ববষয়স্তী চমত্কৃত হইয়! হস্ত আকর্ষণ কবিলেন, বোধ হুইশ, তিনি 

যেন বজ্ঞ ত্রমে সপ শবী'ব হস্তাপণ কবিয়াছিলেন। স্ব রাছলঙ্ী দময়স্তরীকে 



ও নৈষধচবিত । 

ইন্ত্রেব সমীপে গমন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত ঈর্ধ্যাপরবশ হইয়াছিলেন। 
এক্ষণে তাহাকে নিবৃন্ত হইতে দশন করিয়া লজ্জিত হইলেন। অনন্তর 

সবশ্বতী পবিহান পূর্ব্বক দময়ন্তীকে কহিলেন ভৈমি। ভুমি নলেব উদ্দেশে 
ষে নকাব উচ্চারণ কবিয়াছ, তাহাতে তোমাৰ নলে অভিলাষ নাই 

বুঝিতে পাবিয়াছি , এক্ষণে কাহাকে ববণ করিবে বল। তখন লঙ্গ! 
ও কন্দর্পের যুদ্ধডূমিৰপা দমযন্ত্রী নয়নভঙ্গি দ্বাবা নলকেই নির্দেশ কবি 
লেন। অনন্তব সবন্থতী তাহার কবধাবণ পূর্বক নশ ও দেবগণেব পথ 

মধো লইয়া গিয়া পরবত্যাগ করিল দময়স্ত্রী লক্জায় নিশ্চশ হুইপ মার্স 

দেবতার ন্যাষ শোভ। পাইতে লাগিলেন। দেবগণ সবশ্বতী ও দময়ন্থীৰ 

অভিপ্রায় অবগত হইয়া কবতালিক1 প্রদান পূর্বক হান্ত কবিতে লাগি 

লেন। সবস্বতী অদ্ধপথ হহতেই নলকে পবিভ্যাগ করিয়া দেবগণেব 

নিকট যাইবার নিমিত্ত দময়ন্তীকে ০পরণা কবিতে লাগিলেন। দময়ন্তী 

সবশ্বতীব আদেশ শ্রবণ কবিয়াও মন্দ মন্দ গমনে নলেব দিকে অগ্রলব 

হইতে লাগিলেন ইহা অবলোকন কবিয়া সবস্বতী ঈশ্বং হাস্য কবিষা 

কছিলেন, “অগ্নি চন্ত্রবদনে। তুমি ভীতা হইও না। আমি তোমার 

সখীতুলা, প্রতাবণা পূর্বক তোমাকে ইন্্রাদি ববণেব নিমিত্ত লইয়! যাইতেছি 
না। ই'হাদিগেব চবণ প্রণাম না কবিয়া ও ই'হাদিগের অনুমতি 

না লইয়া তোমাৰ নলকে ববণ কৰা উচিত নহে। হ'হাদিগের প্রতি 

অবজ্ঞা কবিশে অমঙ্গশ হইবে এই আশঙ্কায় তোমায় ই'হাদিগেৰ সমীপে 

লইয়া যাইতেছি”। ইহা শ্রবণ করিকা। দময়ন্তী আশ্বস্ত হইলে সরস্বতী 
তাহাব কবধারণ পূর্বক দেবগণেব নিকট লইয়া! গেলেন এব* তাহাদিগকে 
প্রণাম করিতে কহিলে দময়ন্তরী তাহাৰ আদেশ অনুসারে দেবগণকে প্রণাম 

করিলেন। 

অনস্তর সরস্বতী কহিতে লাগিলেন, হে লোকপাঁলগণ। এই দময়ন্তী 

আপনাদিগেব প্রতি ভক্তিমতী, ইনি আপনাদিগেব নলববণে অন্ুমতিবপ 

অনুগ্রহ প্রার্থনা কবিতেছেন, ইনি একভর্তৃকা, এজন্য আপনাদিগেব 
সকলকেই পতিত্বে ববণ করতে পারিলেন ন! এব* একের বরণে অস্কেব 

অপমন হবে ভাবণা এক্গ্পরনকেও বধণ কণ্বতে পাঁবিলেন ন।, এগ 



াতদ্দ্শ ৬ স্ও 

পন দগৰব অমমমষ্িবণ বু হত নাস ঠা 

এ শকবও না ৯ শ সেখক টব 

ন কনা স্গাল শ সুশগ্যযরঞ্ অশশস 

পক ঠশ 7 কব বস্বস্বলপু 

ই 18 ক্র স্ ব অন্ত ববনা অথ্ব 

৯.৪ প্ রি ৭৯ কীও্িি 

শ ঢাকা নব শন বা বক শাঁছন 

সপ দূ র্ খখসম 

ক ন্ভ 

শর ছিব না [ষশ 

ব এ শ ম্মন্ 

ণ নি, ক ন দশন্থী 
ন্ ধ বল? ধ টিলি 

নম ক ক ভালা ন্গ ল 7 ক ঠ১স্পণ 

ঢ নস বি লঈনা ভিলা দস্যশিব 

বঙ্পশে তান বাব নন ৎ স্ততি তেন অসবকঞ+ 
সন » নন অ বব অগ্ঠান্ত শব ক খু 

ম শব বক 

শ্নক্কল ৬ ভ 1 ক্ষ আশ্ব। 

বু সক খন অশ কন ঝ নল্ৰপ 

বি প্রব্ব স্রন্থ * মঅলনাকনন ৩ কাল জ্বর লচন 

স্তর দশ্বাতন শগশশ নত সখিকঙ ন্ দশ কাঁ 1 নিও* যন 

হশল্যব না ৩ ৯ তপ্র স্ব *খখ ? বনষ্ট কবলল 

মন দও 1 আব বন শব পলা 1 স্হল 

কাঁশনবসঠ5 বছগব অধিকার বৰ বণ 7 "ধ রুষ্কবথ 

লব পাল পুদক অআ ক্রি ছ বৰ াশ ও জশীয় 

“বব পশি4হ নং. জবন্থ এও স্বয় বম নঃ বটল 

শষ নল: শন লু ল ণ বস কা শান ৬ 



৮ই নৈষব্চব হ। 

প বানান এব পুপ্ব শ্লোষোক্ত শ্াণ ম বিম্মঘ তাহাল হদষে অনি 

ভুত শলপান্থিন্, এক্সণ ৩তহা দূবাভুত ভইশ | লম্যঙ্সিত তুপ্ি 

এ৯ সমস্ত এত্দ্রজালিক ব্যাঁটাব অবলোকন বব 1 অন্যন্ত বিশ্শাবিশ 

হস্্প্ন | 

ত্র স্বাধমৃন্ত পরগ্রণ কবমা 'আঅনন্দিশচনড দমান্ধীক কন্প্তিন 

' দশ্নন্থি। ব্হত স্যাব [শাক লভ কলা ব্রন ভ। পুব্বহ সে 

লবণ বব [মাকে দন করবা “নব শ কে কত ন £» 

লনা ভুনি আক ট ত্মল দল দৃশকায সম্পন কলিশাছ এজন্য আঅ 

পশন্ন হলনা বস্যন কক্চনদি এন আলি -ত্যশ মরি পাল কপ 

(তোমাৰ যজ্ঞ ছুত দণ্য "কা ৬ নস তশা অপণোলন কব 

বলমানগ ব মল তিবি ” পেব* এন্দ দণীল * ব। &ম ও ?৬ 

আন্ত ভবান নীজ শক প্রপ্ণু » ব 0৪ ভা কমা অনুপ স 

হঈশ] থাকে) ত টি অর্দ 1 কিক 77 4. চাপ পাণগণ 

অন্তৎকবণ অন্তাপ্ সন্মপ্য শন ককদাঁল সস. ৯ | শিব” হওখনত মণ 

সন্ত” দন শশা ৭ ক। - মম মলম” ৪ কাত দত সু শা ও 

বাঘা" শা বলনা কান * ভাল বু পপ মল লাবণ 

নশপ গণতিলিশ তইান *5 ৯ ব শাম ববলধানী *-ব। আবাল 

দেবণ*ব সুপশ্বপ বল নাল ব লন - টৈষণ অঙাদ দর্শ 

শামাব 'অনন্থ সমৃদ্ধ হলি ₹। সর হৃন্ত ব পালা বিবি লস দশে” 

দাহ ৪পাকেব উপা 1]? মদামত্ "কাশ ৮ ন। ৬ম সাধ 

ভশাদ্রব্য পাক কনান সাত ন্সগপাণস্ুুম্বা, "বে অ 

স্থপকাখকাতয্য হামার কিন 1 লা ভাচ্ছ জনি জল তোমা 

এইন্ধপ বন্দান কপি ?গ বে শম স্ব সঙ হই ্ঠিণেন তেন? 

আমি গাগা দতক যু অশ্যন্ত পীঠ হই |ছি, এজ ববদান কপিতেছি 

শে মত ও দেবশাগণল সশিত স্মুদাস শত্ত্র তামাব খশীভৃত হবে 

বীববাত দীক্ষিত মানব । ণব শঙ্মজ্ঞ ন অপেশা উত্কৃপ্ি অ+ন কিছুই নাউ । 

ক্সতান্তবি দে |ট্তি হইলেও তান ব চিত্ত ধন্মপ্ণ হহাত স্মলত হইবে 

ন। বিন বি পব179 ধশ্মশ'ল থাঁ কন, পম্ম, অর্থ ও কাম ইালাব কবশণ 



চতুদ্দণ সা। ৮৩ 

হাজি অনন্ধব ববণ ঘট ৮্ইাভস্তযুখ কগ ন ৪ 

ঘমি লাশ ক ৈশীদন কবি ৩শ্ব একম্বব ৯ববগ্ধষষদন 

কবি ছি $মি৩ম্চ কবিল শবঠ$ম 5৪ শীন জল্ব অবিশব হইব 
ব ৯চ্ছা কবি বি শ্বদ্র প্রাপ্ত ৯মাও পুলা ব পৃর্বব ক্রম 
কনিলাম্টব ল্হ কে পঞ্চ বমধ ভ ৯ ভবা বক্ষাব পধন 

না ৩ ক হই ববদ কবি মব আঙগস স্পশে 

সৃন্তুমসক মন শন প নপি অমাঁদ ন প ৬ 

ব পু ধন্য 9 শসা সর আব ক দূ যা শ 

রী অ 7॥র সখন্ব * ল্য শাঙ্গ কব ক কি ৪ 

অটি 0 সব ব নস বৰ ভ বি দা কলি চি 

বাল পূ. যন টি আগা ব বপ ও 

অভ. ক ক নন ছি চদখুক্ ৮5 লও 

] ঝা শিব ব স্ব 1উ মক বব 

সণ কৰক প ৰ ঘ ভন হ 

অজ বব বচৰক ০ বটিঞি শখ টি ক 

বন নগুণুশ্ট নল 

চ ক ত্রভ কচ অ 

কশা ৰ ্ ব পুত 

কব 'অ ই ন ক বলক ও 

শুক বন বন ক ব অক ণিশঞ সুশ্র 

কব ক ও পাৰ ন বট ৬ মবচ এন্সখক 

লবরকঠ শঅর্ঠিত ল ন ৩ কক” দ্ব 

বুচ টিবি ষ ধব কাব ৯ কব কষা 

নে পাক হৃৰ অনন্তবা 1 কক দ যত্তর্কে 

শন সত ৬ম কাবন্ি বব আগ আম গাব 

কিদাঁ কবব £ পাও সু বা ন্ * বুল নাই 

টব ছি 1 ব পা ল কবি৩ অঙ শা 

সহ অ দিণন চন ব ধ 1 



[০ 

৮৪ নৈষধচবিত। 

ভাবদলাকন কাবা বিশ্মিত হইন+ছ, আঁমাদিগেব এই যথেচ্ছ শরব ধাবিণ। 
বি্যা তোমাব হদমেও স্ব,বিত হইবে ।” 

নল ও দমযন্তীকে এই প্রকার ববদাঁন কবিষা দেবগণ সবস্বতীব সাহ* 

আশ্রয় কৰিলে নবপ্গণও স্ব স্ব শিপ্বে গমনোন্মুখ হইলেন। তৎকা? 

তাহাদেব “অশ্ব আনাশশ কব, বৎ আনমন কব” ইত্যাঁদ বাক্যে ৭ 

কোপাঞ্ল সমুখিত হইলে স্ণনাসিগণ ছন্দভিধ্বনি কবিষা ভাঙা আবু? 

সান্ত্রঙব ববি! তুণিণ ॥ প্রতিকল ভূ তিশণ বিদ্ধষেব বশীভূত হউঘাও 

নলেব কোন দোষকীন্তন বশিতোন না, কাবণ শক কইললও (লোকে "লাহাব 

ব্তমাঁন "দাষই প্রকাশ কবিষা থাকে, 'দাষেৰ অভ'ব থাঁকিন্ল কি প্রকাশ 
কদ্বে? নল ম্বাভাবিব শুব, তাহান্টে ংন্দবাঁজব কবে দিব্যান্ তাল 

ববিষ' অন্যন্য দ্রুদর্ব ভইয স্ভন, এই ভরব্িশা তাহারা নশেৰ প্রত 

ফুদ্ধকবনণাপযাশী পবষাক্যও শ্রন্মাগ কাল্ন না। দময়গ্ড বাজণপে, 

অবনতবদন ও বিষঃভাব অব লাকন কাঁা অন্যন্ত রণাশিত। হইলেন 

এবং পিতাকে বলি ভাতা দণাক নিক্গেদ অগ্যন্ত সেন্দয্যবগী সণীগৎ 

দান কবাঁইলেন। বাঁখগণ দময়ন্ধ কে লাঁভ ববি না পাকা অত্য*্ 

বিষঞ্জ হইশাঁছিশেন, এঙস”্ণ “ৎদ্ধুশী মূখানণকে প্রাপু ৫৯ স্ব স্ব শিশ্বে 

গমন প্রণ্নক নানাবিধ উতসবক্রপা কশ্িত লাগি ন। বশণ নলাব 

পৰিত)গ করিম হস্তাদবণশে াদূশ খ অন্তত তা » পুশ রি” 

গ্রাপ্তড হুইন্লন। সবন্বতী৪ স্বশ ণমনক লো বাপলাব তাবালদশ এ ড়ত 

ক্কবিধ! শ্বীয় বিভ্রামল আবাসডমি দময়ন্ত্ক ধশন বর্তে লাশা।ন 

বাজা ভ বন্তাণ বিবাভমনতীঙ্ল/ব অনস্ন ন্শ্যবাপনা পণ মঙ্গবকা'ং 

করাইতে লাশি "ন। আকাশ ৩৪৩ পুষ্পব্ট পণতত হইত পগি 

বোধ হই ।/শন ই/ন্দ্রববাত্বল শ হঙাহগবিপ্ত ৭৯7) 



পঞ্চদশ মর্গ। 

দেবগণ ও অন্ত ন্য তৃপন্িশণ গশ্থান কবিল নাও বন্দিগণন উপবে 

গঢ়ব ধনবর্ষণ কবিন্দ ব রাত ম্বশিবিবে অ [মন কবিলেন। তৎকালে 

ঠিনি এন ধনদাঁন কণিষাদ্ছিলেন শ, বন্দ" অবশ য বহন কবিতে, না 

গধিা গণেব স্তঘ বঞ্জ সকশ পবিশ্যাগ পুব্বক প্রঙ্গান বিল, সাধাবণ 

কে বগুবণল পর্য্যন্ত সেই সমস্ত বত্বজাল স গঙগ ববিষাছ্ছিল। বিদভরাজও 
উত্তম জাা$াতে তশান্দিত হই দমযন্তীব সহত অববোধ প্রবেশ 

কদ্বলেন এব দণ্যস্তী অন্যাক ববণ কবি লও কণ্বতে পান এইট 

সান্দহে পঠীকে কছিনোন “আশ ভৎনু ক। না আমাদের জামাতা হইয়। 

ছেন। সেশ্য্যে কন্দর্প তাশব পদ্ষে ভৃণতুন্য তিনি আমাদিগেষ 

অপেশ ও মহাকুলীন। ববশমাহৰ মধ্যে একপ স্ব্গুণসম্পন্ন বব নিশ্যয 

কবিতে কেবন শোশাব বন্যাই সার্থ। ক্হাছ। এক্ষণ “তামবা স্ত্রী 

জনোঁচিত মঙ্গনলকায্যেব অনুঙান কব, আশবাও শ্রতিস্৩ সম্মত কাষ্য 

প্যুদ সেব অ+৮ন কপ » এই বণ্া ঠিনি অন্ত পুন হই ত বহগত 

ক্হানান। অনন্তব জ্যোঠিষিকগণ তশাকে বৈবাদক শু০মুছও জ্ঞাপন 

কবিল টিনি ৬ মু" নলক শে দা কবিত অঙিলাধী হইব] 

শপ] ধক ক্ন্যাণ্য ডি খম্প দন কশি* লাশিলন। অ মবিবাহকাল 

সর্ট নিত ৮7) খন তিনিরুত দ্বাব মলবে বল পাঠ হলেন যে আপনি 

এক্গনে আগমন পূপক কণ্ত। এস্ণ কবিয অমা শব ব শ গেববাৰিত 

ববন নশ গেহ দু ক প্রচুব বন্ত্রাস্কাবাদি দান কবি কহিলেন 

আহি *খব বল্লা ভ'মাশ শ্বস্টাবদ চবৎ বশনা কবিব। ক্রীম দুভমুখে 

লাথাক্য শবণ কবিশা পাদাব লিশ বশাতো কন্ধুটের বৰ আবণন বিণ 

বখ দেখ হৃধ্যণ পা কলে ফ্ইকগ নাশব অ গুমন প্রতীক্ষা 

কণি নু [গিতোন 



৮৩৬ নৈষধচবিত। 

তৎকাঁলে চিত্রাদিকম্মকুশলা কোন কোন বমণী সাহস্কাবে আলেপনাদ 

কাধ্য কবিতে লাগিা কেহ বা বন্িভাপভষে উচ্চাসনে উপৰেশন করিযা 

অপুপাদি নির্দাণ কণ্বিতে লাশিল। পুববাদিগণ আনন্দ প্রফুল্ল বদ 

হইশ। গৃহদ্বাব সকল বিবিধ মুক্তামণ্যালাঁষ বিশোভিত হইল। পুরমাগ 
সকল বঙ্গনিম্মিত স্ুগন্ধিদ্রব্য লিপ্ত আকালিক কুসুমমালাঘ বিভৃষিত ভইয] 

মধুকবগণেবও ভ্রাস্ত উৎপাদন কবিতে লাশিল। শোব ও জানপদবশ 
বিবিধ বসন ভূষণে সজ্জিত হইযা শোভা পাইতে লাণিল। কা"স্যলান 
বশী ও মুবজাদি বাদ্য সকল ধ্বনিত হইতে লাগিল। জনগণেব কোনা 

নানাবিধ বাদিত্র শবে বদ্ধিত ৪ সমুদ্র প্রবাছেব গুতিশান্দ পবিঞু* 

হইয়! দিক্প্রান্তব্ভী ২স্তভিগণেব কর্ণবিবব পীতিত করিতে লাগিল । 
অনন্তব পুবন্ধীবগ নাঁনাঁবর্ণনিন্মত স্বস্তিক ও সর্ব তাঁভদ্রমওডন 

বিশোতিত বেদিমধ্যে দমযন্তীণক উপকেশন কবাইলেন এব* মন্গলগা 

পুব্বক হেমকুন্ত উপ্লীন্ন কবিষ! কুলাচাব ক্রমে স্নান কবা৯তে লাগিলেন 
স্বানান্তে দমনগ্তী "ঙ্গীমান্বব পরিধান কবিযা বর্ষা ও শবৎবালব জক্কিণ 

নতোঁমণগ্ুলেব স্যাষ কমন” মৃন্তি গৰ্ত্রিহ কবিলেন , পর্ব তাঁভাব জলব 

নিবিড চিকুবজাল ঘনস্ববূপ ভইযাছল, এন্”ণ ল্ৌলম্বব চত্দ্রিকাব ন্যা 

শোভা! পাতে লাণিল। সন্দা কলাকুশলা সবীগণ সেই বদি মধ্যন্সি 
দ্রমনস্তীকে বিবিধ তুষণ্ণ বিভ ষত কবিল , ভষণ ব্যতান্ও শালা সোনা ৭ 
অবধি নাই, ভূষণে তাহাব কি সোন্দায্যব বুদ্ধি হখব? প্রঠ্াত ভি 

ভুষণকে বিভূষিহ কবিনেন। ভাহাব ললাটস্থিত স্থবর্ণপ কা অবণলাক গ 

বোধ হল শে, বিছু/ৎ তীঁগাব ঠখন্দু সঅ্রবে সুধাপান কালা স্থির "1 

গ্াপ্ত হুগ্যান্ছ। তাহাৰ লোচনে অপাঙ্গদেশস্পর্শা কজ্জলবেখ! অতঃ* 

শোভা পাইতে লাগিল, বো হহল যেন (শাবনশ্রী তাহাব নধনদ্বষ + 

শৈশবাপেঙ্সী বদ্ধিত কণ্ববাব নিমিতভ্ভ বেখাপাত কবিষ'ছে। বিধাঁ"] 

দদযস্তীব অঞ্জনযুক্ত নেএদ্বযের সাদৃশ্ত লাভে অপবাঁধে নখছাবা রৃষ্তন[ ৭ 

নানদ্ধয “শ উৎপাটন বশিতৈ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ৩াঁহাঁর * 

সম পৰণী ক্ষত দেখাল বাত পাবা যাষ। দমযস্তীব হস্ত শঙ্খব 
বিএষিত হওটানত বোধ হইল যে, মুাশ কোসশত্ব শিক্ষা কবিবাব নি 
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তাহার হস্তদ্ষেষ সেবা কবান্ছে। গঙ্গ! ম্বা* শ্রষ্ঠ হঈ[লও প্রয়াগাঁদি 

তীর্থ বশেষে যেৰপ অতিশ্রঠঠত্ব প্রাপ্ত ভইববাছেন, দম ভ্তব স্বাভাবিক 

স্ষমাও পেইকপ বিশিষ্ট ভূপনিকব দ্বাব| অত্যন্ত বগণীম হইমা উঠিল । 

গ্রসাণন ক্রিয়া সমাপ্ত হঈশে দশান্তী পঙ্ভজাবনমা ভইযা 1 তা মাত! 

্রাঙ্মণ ও অন্যান্য গুরুজনকে প্রণাশ করিলেন। তহাবা কেহ “নুভগা 

হও,” কেছ “চিবকণ্ল সধবা। থাক,” কেহবা ৫৩ মাব আটটা পুত্র হউক » 

এইরূপ আশীর্বাদ কবিতে লাগিলেন । 

এদ্দিকে প্রপাধননিপুণ অন্ুজীবিগণ " ই গমযে নিজ প্রহ্থ নলেবও 

বিবাহকালোচিত বিভৃষ1 বচন! কবি নাগিল। নলেখ মন্তণক মহার্থ 

মাণিক্যাদি বত্বমধ মুকুট শো পাইছে লাগিন বোধ হইল, নি বাচক 

গণের পক্ষে বল্পদম বলিশ| মূনোহৰ ব যব সকল উদগীণ কবি হাছন । 

কব বৈবাহিকন্ত্র মগুত হইম! অলবান্যক্ত লগনৃক্ষেবক শো ধার? 

কবিল। বাহদ্ব্ঘ শুরু ও রক্তবর্ণ অঙ্গদ্বা বন কি ও পতাপ বিস্তার 

কবিত লাটীন, তৎকাঁশে ঘযেকেবশ নাক তাহা আভব শাভা দেখিত 

লাগিল, তাহ] নচে, অণ্চঠন আশ্বণ সকাও বখনা"ন পক্বেব শোভা 

মন্দর্শন কধিতে লাঁগল। অক্ষবণ ঞ্মা সমাপ্ত *ইলে শল বাঃ ষক 

বগআনযন কধিত বলিলেন, বাষ্েষ আ'দশশম্দেই ক্গ উপস্থাপিত 

করিল তিনি তহতে অন্পাহণ কবি লন। 

কুপ্তিননগবে পুবনাবীগণ বনদশনাত্থ স্ব শ্ব ণৃহ হইত খহিগত হুইয 
রাজপথ বিশাভিত কবল। “এই নন আগখন কবি ছন” এই বলিষ! 
কোন বমণী বোগ অঙ্কশ্সিত ভম্ত উত্তেলন কব্যা সথকে দেখাইন্চে 

লাগিল, তৎকালে তাহাব হাস্তৰ কঙ্ছণ কোটি ত সলগ্ন মুস্তাহাব ছিন্ন 

হইয়। স্থলিত মুক্তাজাল দ্বাব। লাজবধণ-ক্রিযা সম্পাদন কবিতে লাঁণিল। 

নলেব বিবাহ যাত্রাকাল পুবনারীগণ মঙ্গ“দ্রন্য হইযাছিন, তাহাদের নখ দপণ, 

মুখ পদ্ম, ভান্ত পুষ্প, বাঁক্য মধু ও পাণি পল্পববপ্প শোভা পাইাত লাগিল। 

কোন বমণী অন্মনক্ষতাবশক* শঙ্কূলএমে তন্তস্িত ক*ল মুখে নিক্ষেপ 

কবিল। কেহবা সচবীব “.তামাব ভূষণ পাতত হইয়াছ, ভোমাৰ ভূষণ 
পঠিত হইযাঁছ ৮ এল্কপ বাক্য ও কবন্পাডনাষ নক্জ্ঞালান কবি ভূষণ 



৮৮ নৈষধচবিত। 

সংগ্রহ তৎপবা হইল। কেহ কেহ কহিতে লাগিল, “ন্ুদ্যুক্র নরপন্চি 

স্ব প্রাপ্ত হা ধাহাকে প্রমব বরিণাছিস্শন, সেই উর্ধশীপ্রিয পুরূবব' 
ইহার সৌন্দ্্যে পথাভূন্ঠ তইয়াঞ্ছেন » কন্দর্পও হরকো |ানাল দগ্ধ হওয়া 

তাহার শুন্ত [সংহাসন পিভুষ্তি কবিবাব নিষিত্ত বিধ'তা ইক ৮ 

করিযাছেন। দেববাজ ইন্দ্র প্রার্থনা কবিলশেও দমযস্তী ইহা নি" 

তাভান্ক পবিন্যাগ কবিধাগন | দম?ন্তী হাহাকে বণ করিলে ইন্দুি 

(দবগণ “কন তাহাব নি।মত্তু ভাব সঠিত যুদ্ধ কলিয়। প্রাশত্যাগ কবি” ন 

না? তাহাদিগেব এপ লজ্জিত হওযা আপন্গ যুদ্ধ গ্রাণহ্যাগ কণা 

উচিত ছিল্স | হায। ইন্্র এদ্ষাণ কিব্তাপ শচাব নিকট শুখ দেখ ইাবন 2 

হে সতীণণ। দমমস্তীসমীকপ আনন্দ অন্পঙ্গা কর্তি প্রশপ্যতবা, এজন তিনি 

ইন্দ্রের দ্বিীব শচী হইলেন না। ঠিনি বুঝিদাছেন মে, কোন কবি শচাব 

চবিজ্র বর্ণ কবিবি না, কিন্ত নল”ক বরণ কবিলে ভিনি পুণ্যাক্ীক বিফ 

সকলে তাহাব চ'রত্র বর্ণন কিন, তথ্গ্রদঙ্গে স্বীঘ খে কার্তি ঘোষ 

হইবে, তাহা স্বর্ণম্থখ অপেক্গাও (শ্রী, এই বিবেচনায় হিনি বাসবণক 

পবিত্যাগ ক্রম উঁ্তাঁক বণ কবিঙান্ছন। যিনি তাশাবলে স্থা গঁব চক্র- 

বন্তিত্ব লাভ কবিযাছেন, দেই বাদবও যাহাকে লাউ কবিতে পান 

মাই, সেই দময়ন্তী অদ্য অবনী! কন্দপ নলেব সহিত মিশিভ্ হইব সৌন্দয্যেৰ 

অদ্বৈতবাদ আশ্রয় ককন।” পুৰনাবীগণ নলদর্শনে আনন্দিত হইদ] 

পরম্পন এইবপ আলাপ করতে লাঁগিল। 

সপাশোাাপিপশ 

ষোড়শ সর্গ। 

নশ বথাবাহণ পুলক বঙ্গতব্বজ্র পুত্রাহিত গৌতমকে পুরোবর্তী কবিদা 

বরথিগণের সহিত ভীমভবন উদ্দশ প্রস্থান কবিলেন। হরিণলোচন! 

চামব্ধাবিণীগণ শশধর ধবল চামব দ্বাব। তাহাকে বীজন কবিতে লাগিশ, 
বোধ হুইল সে, তাহাব অবদাত গু” সকল প্ররন্যক্ষীভূত হইদা ভাভাঁব 



যোডশ সর্গ। ৮৯ 

পবা করাতছে। তৎকালে মহার্বসন ভূষণ বিভূষিত সেনাগণ তীহাব 

পুবোগামী হওয়াতে বাঁসবের জুনাসীব সণ্ঞা কেবল কুট হইযাঁছিল। 

অনুগামী তূপতিগখে মুকুটবস্ত, বজনীর অন্ধকাব দুরীকবণার্থ প্রজালিত 
[পনিকৰ ক্ষীণপভ তইশ। বিদভবজ নলেব আহ্বানার্থ ষে সমস্ত 

ভগাঁঙকে দুতক্ষপ্প পেবণ ববিষত লাণিলেন লাশবাও আসিখা নলের 

*্মনা সম্গা। এদ্দিত কবিতে লাগ 

এঈবূপে গমূন কবিষ| না ভীষষেব প্রতীহা'ৰ ইমি নশনাগাচৰ কবিলন , 

তথা ছাপব নিবদ্ধ হত্তিকুলা কর্ণ স্চালনপুব্বক যেন তাভাকে আহ্বান ববাত 

ছিল এব* উভষপার্শস্িত কদশীতক্ষ সগীবণন্প্ল আপ্ধাঁটি ত ইশা যেন তাশকে 

কুশলপন্ন কবিতেছিল। না ও তীমেব সৈম্তণণ সেই ছাঁব ভুমিতে মিন্তি 

হইয! স্ব স্ব প্রতুব নিবে বশত; স্বাভা্বক জিগীমা পরিত্যাগ পুর্র্বক 

শরম্পব অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ কবিতে ল।গিল, ততকালে তাহদেব 

আন-দস্চক বাক্য এমা কোলাল্ল সমুণ্ধত হইনা। ভীমতনঘ দম পুব্ষে 

খান্ধবগণণকে মলেব সম্মন কবণার্থে প্রবণ কবি পবে শ্বণ* সমাগত 

»ইান এব* বিনীন্ভাঁবে অবশ্সিন নাকে রথ হইতে অনাবাপণ কবিয়া 

স্বয* পথ পদশন পৃব্বক বাজভব ন পাবশ্ত কবিলন। 

বাক্ত। ভীম জামাঁঠা?ক সমাগত অন্লোকন করিষা ভর্ষনবে গাকত্রাথান 

পুর্বক তাঙাঁকে, সমদ গঞ্গাপ্রবান্বে ন্যাষ আলিঙ্গন করিলেন। অনস্তব 

ক্স কমনীণকাগ্ত কন্যা তাশাকে যথাশস্ত্র দান কবিলেন। পরিণষ 

বধি সমাপ্ত হইলে বিদভেশ্বব জামাভাক কাঁমদ চিগ্তামণি মালা, ভবানীর 

'্্পনাশক থজা সদৃশ থজ্গা যমজিহ্বা সদৃশী ছু বকা, দূতা প্রেবণ সময়ে 

বাহু যাঁল উপাধনৰাপ পেবণ কবিশাছিলেন, সেই সব্বত্র তুল্যগ মী বথ, 

বকুণেক প্রেরিত উীচ্চ শ্রবঃ সদৃশ অশ্ব ইন্দ্র প্রবিত মাণিক্যমধ নিষভীবনাঁধাব, 
শাধানবাত্ত হবিগ্রণিনিম্মত বিশাল ভোজনপাত্র এবাবতসদ্বশ গজ ও 

অন্যান্য বহুতব যৌহুক প্রদান কবিলেন। পুব্ব যে অগ্নি বাষ 
সরাতে দময়ন্তী ভ্তবাদিদ্বাব! প্রন" কবিবা দক্ষেণ কব্যাছিলেন, এক্ষণে 

নল তাহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন | বৈবাহিকবিধি সমাপ্ত হইলে নল 'দময়ন্তীৰ 

সশিত বহুগবাক্ষ সমন্বিত বমনীয় কৌ$কাগাবে প্রবেশ কবিলেন। 

১২. 



৯০ নৈষধচবিত 

এদিক্ষে কন্যাধাত্রিকগণ ববধাত্রিকগপেব ছিত বিবিধ হাশ্ত পরিহাঁদ 

ফবিতে লাগিল। কোন বরধাত্রিক নরপতি হবিথ্ণিনিম্মিত ভোজন 

পাত্রে আহাব সময়ে তাহাথ কিবণে শাঁকভ্রান্তি বশতঃ অত্যন্ত কুপিত হইলেন, 

কিন্ত পবক্ষাণ কোন কন্যাযাঁজিক তীহাঁব শর অপনোদন করিলে অতাস্ত 

লজ্জিত হইলেন। পবিবেশনকালে প্লরমান্নের উপরে ধাঁবাপ্রবাহব্ধপ দ্বৃত 

নিক্ষণ্ড হওয়াতে দ্বিধাবিভক্ত হইযা! উভরপার্স্থিত পবমান্ন দ্বতকুলযাব 
সৈকত বশির! বোঁধ হইতে লাগিল, মন্ুষ্যগণ যদিও অমৃত পান কবে 

নাই, তথাপি বোধ হয ত্বত অমৃত অপেক্ষা অধিক মধু, 
এজন্য দেবগণ অমৃতপায়ী হইযাও অগ্নিহূর্গকবীরত দ্বততপানে 

অভিলাষ কবেন। ন্ৃপকাঁবগণেব পাঁকনৈপুণ্য বব্যাত্রিকগণেব আমিষে 

নিবামিয ও নিবামিষে আমিষ ভ্রম হইতে ল'গিল। কেহ কেহ তুধাঁব 
শীতল অগুকগন্ধযুক্ত বাবি যথেচ্ছ পান কবিয়া বাবম্ব(ব কহিতে লাগিল, 
“হে বিধাতঃ। তুমি যে অযৃততুপ্য ও প্রাণখাবণ হেতু সশিলেব অমৃত ও 
ভীবন-দ*জা করিয়াছ, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে, কিন্তু ইহাব সর্বতোমুধ 

সংজ্ঞ! বৃথা হইযাছে, কেনন! তাহা! হই ল আমাদিগের সব্বাঙ্গে মুখ কবা 

উচিত ছিল, নচেৎ আমবা একমুখ ইহাকে পান করিষা কিবপে তৃপ্তি 

অনুভব করিব?” ভোজনাদি সমাপ্ত হইলে বিদর্ভবাঁজ প্রাত্যককে বহুমূল্য 
বন্ধজাত প্রদান কবিলেন। ববধাত্রিকগণ এইরূপে ভোজনাদিদ্বাবা পবিতুষট 

হুইয়! ছয় দিবস ভীমভবনে অবস্থান কৰিলেন। 

নলও ছয় দিবস বিদভবাঁজনিলয়ে অবস্থান পুব্বক সপ্তম দিনে দমযন্তীব 
সহিত বথে আবোহণ পূর্বক ম্মভবন উদ্দেশে প্রস্থান কবিলেন। সাবি 

বাঞ্চেধ অশ্বচালন। কবিতে লাগিল । কন্য। ও জামাতা বিদাষ গ্রহণ কবিলে 

ভীম ও তাহার মহিষী সর্ধগুণসম্পন্ন জামাতাব নিমিত্ত যেক্প বিষঞ্ 

হুইলেন, চিবপ্রতিপাশিত। ছুহিতাৰ জন্য সেবপ হইলেন না। তডাগ 

কল্লোল যেরূপ তট পধ্যস্ত বাধুব অন্ুগমন কবিধা নিবৃত্ত হয়, সেইবপ 

মহারাজ বিদর্ভেশ্বব শ্বী় নগবীর প্রান্ত পর্য্যস্ত নলেব অন্ুগমন করিলেন 

এবং মধুব সম্ভাষণে নলকে প্রীত করিয়া তাহাব নমস্কাব গ্রহণ পুব্বক 
প্রতিনিবৃদ্ত হইলেন। আগষনকালে অক্রপূর্ণ লোচনে দময়স্ভীকে 
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কহিলেন, “বৎসে । এতদিন পিতৃসেবা তোমার ধন্ম ছিল, পিতাব সন্তোষই 
গরমধন ছিশ। এক্ষাণ আমি আব তোমাব কেহ নহি। নলই তোমার 
নিখিল অভীষ্ট বিষয়। দময়ন্তী বহুকালে পিভৃবিযোগ ছঃখ বিশ্বৃত 

হইলেন বটে কিন্ত নলেব এীণয বাবিধিঠেও তাহার মাতৃবিয়োগ ছঃখ বাড়বা 
নল শান্ত হইল না। 

অনস্তব নল বহুমার্গ অতিক্রম কবিশা স্বীধবাজধানী নয়নগোচব করিলেন। 

বোধ হইল যেন নগবী তোবণবিশহ্িত ইন্দ্রনীল মণিজালে বিভূষিত হইয়া 
প্রাসাদ শিখব গরীব! উন্নত কবতঃ নিজ প্রিয়েব আগমন দর্শন করিতেছে । 

নল পুবীমধ্যে প্রবেশ কবি ল পুববাদীগণ তাহাকে দশন কবিবাব নিমিত্ত 
উৎকঠিতচিত্তে বহির্গ্য হইল। মন্ত্রিগণ পুরোগামী হইয়া তাহার 
সচ্ছত মিশিত হইশেন। তিনি তীাহাদিগেব নিকট নিজ শ্বগ্বববৃত্তাত্ত 

বর্ণন ও নিজ বাল্যবৃত্তীস্ত শ্রবণ করিতে কবি গমন কবিতে লাগিলেন । 

কুমাবীগণথ আগমন কবিষ! তাহাকে নমস্কাব কবিতে লাগিল। পুরনারী 

গণ অট্র(লিক শিখবস্থিও গৃহেব গবাক্ষ দ্বা। নবাচ দময়স্ীর রূপ 

লাবপ্য দর্শন করিত লাগিল। অনস্তব নিষধেশ্বব দময়ন্তীনি মিত্ত 

নিশ্মত নূতন অদ্রাশিকাঁষ প্রাবশ করিলে পুববমশীশগ লাঙবর্ষণ 

করিত লাগিল, বোঁধ ভইল বেন ম্বণ ₹ইতে অঙ্গারাগণ পুষ্পবৃষ্ট 
কৃবিতেছে। 

সপ্তদশ সর্গ। 

শপ লিউ 

দময়স্তীর গ্বযস্বব সমাপ্ত হইলে ইন্্াদিদেবগণ পৃথিবীতে আগমনের 

শ্রম বৃথা হইল ভাবিয়া সমুদ্রতরঙ্গেব ন্যায় বথাগত প্রস্থান করিলেন। 



৯২ নৈষধচধিত। 

বিদ্যাকে সৎ শিষ্যে গ্রদান কৰিলে যেরূপ অনুতপ্ত হইতে হয় না, সেইরূ% 

দবময়স্তী তাহাদের মনোহাবিণী হইলেও নলকে প্রদান কবিয়! তাহারা 

কিছুমাত্র অনুতপ্ত হইলেন লা। দেবগণ ন্ব স্ব কামগামীবথে আবোহুণ 
করিয়া কৈলাস পর্বতে প্রতিবিদ্থিত হূর্য্যেষ ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। 

রখ সকল বাযুবেগে চলিতে আব্ত করিল। ক্রমে তাহারা অতি দৃববর্ভী 
₹ইলে তাহাদ্দিগের অন্ত এশ্বর্ধ্য হইতে পৃথক্তৃত অণিমাই যেন স্পষ্ট 

লক্ষিত হইতে লাগিল। কোন স্থানে জলদজাল ধ্বজাগ্রমিলিত বিছ্যুৎ দ্বাবা 

পতাকাশোভ! সম্পাদন কবিতে লাগিল: ইন্ত্রচাপ ক্ষণকাল সমীপবর্তী জলধব 

মমূহেত্র ভূষণস্বর্ূপ হইল, বজ্র ঘনসলিলে প্রতিবিষিত হইয়া শোঁভা 
পাইতে লাগিল, বোধ হয় দেই সময হইতেই মেঘসকল বজতযুক্ত 
হুইক়াছে। সরম্বতী বীগাঁবাদন করিয়া দেবগণেব কর্ণেব তৃষথ্থিসাধন 

করিতে লাগিলেন। 

এইক্বপে গমন কবিতি কবিতে দেবগণ অবলোকন করিলেন যে 

কতিপয় ব্যক্তি আগমন করিতেছে , নিপিজ্ঞ, নিভয় পামর ইন্দ্রিয়পবায়ণ 
ব্যক্রিগণ যাহাঁব পার্খ্চব, যে সর্ধজন বিজধী, যে ললন! শায়কে ঈশ্ববস্থ্ 
নিখিল জগৎ পবিতপ্ত কবে, সেই কন্দর্প তাহাদেব পুব*্সব হুইযাঁছে । 

কন্দর্পকে অবালাকন করিয়া দেবগণের নলদশন প্রীতলোচনেব স্ববৈদ্য 

ছুশ্চিকিৎস্য বিবাগভাঁব পবিলক্ষিত হইল। অনন্তব দেখিলেন যাহার 

প্রভাবে বাহ্ ও অন্তবস্থ ইন্ত্রিয়গণে অজ্ঞান বিকাশ পায, যে কন্দর্পজয়ে 

কুপিত মহাদেবকে পবাতৃত কবিষা স্বীয মাহাত্ম্য প্রকাশ কবিষাছে, যে 

কদ্ররপী দুর্বাসাব ছুগম হৃদযদূর্গ অবলম্বন কবিষা ইন্ত্রেব সহিত সপ্তলোক 

শাঁপামিতে দগ্ধ কবিতে ইচ্ছা কবে, যে কন্দর্পশাষকে পীড়িত হয় না, 

যাহার সেবকগণ ভ্রকুটী কবিধা দীর্ঘনিশ্বাস কৰে এবং নয়ন অকুণবর্ণ কবিয| 
ধন্ত্ধারা। ওঠ দংশন কাব, সেই ক্রোধ আগমন কবিতেছে , তাহার শবীব 

কম্পন্গান, উত্থানশীল ও রক্তবর্ণ, সে সম্মুখে যাহা পাইতেছে তাহাই দৃবে 
নিক্ষেপ করিতেছে এবং উচ্গৈঃম্ববে পরুধবাক্য প্রয়োগ করিতেছে । গবে 

দেখিলে, যে প্রার্থনা নিমিত্ত ধনবাঁনেৰ নিকট হুত্তদ্বয়্ বিস্তাব কবতঃ 

প্রার্থনা-ভ্গভয়ে স্বীয় অভিপ্রা্ বাক্য প্রকাশ করিতে না পাবিগা ইঙ্গিতে 
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ব্যক্ত করে , যাহার সেবকগণ প্রায়ই দীন, তত্র, অপরিমিত আঁহারনিবন্ধন 
অজীর্ণ বোগগ্রন্ত, অপবকে ভোজন করিতে দেখিলে সমস্ত ভোজম করিল 

বলিয়া! বিবেচনা! কবে এব* কে কি ভ্রব্য আহাব কবিতেছে দর্শন করে, 

যাছাঁব প্রভাবে ধনিগণ দান করে না নির্ধন লোকে গ্লেহ ও অভিমান বিসর্জন 

দিয়! নিজ স্ত্রী পুত্র ধনবানের নিকট বিক্রয় করে, যে নিজে পঞ্চ মছাপাতকের 

আশ্রয, এজন্য এক অথব! ছুই মগ্াপাতকেব কাঁবণ ক্রোধ ও কামকে তৃণতুল্য 

বোধ করে এব* সমস্ত ইন্দ্রিয় আশ্রয় হইগেও অনেক সময় রসন! অবলখখন 
কবিষা থাকে সেই ক্রোধ আগমন করিতেছে । অনস্তব যে পিতা মাত! 

প্রভৃতিব সছুপদেশ শ্রবণ করে না, যে অন্যান্য বিষয় সত্বেও রঞ্জিত 
অপ্রামাণিক বিষয় অবলম্বন কবিয়! তাহ পরিত্যাগ কবে না যাহার সেবকগণ 

মূর্খ ও বিলাসী এবং স্ত্রী পুত্রাদিবপ কদ্দমে নিমগ্ন হইয়া আমন মৃদু জানিয়াও 

সণ্দাব সমুদ্র তারক ঈশ্ববেব স্মবণ কষে না, যে মুক্তি প্রদ জানসম্পন্ন বিশ্বামিত্র 

গ্রভৃতিব উজ্জ্বা অন্তঃকবণ কজ্জলবৎ মলিন ক্রিযাছে, ত্রহ্মচাবী, বাগপ্রস্থ ও 

সঙ্গ্যানীগণ গৃহস্তেব ন্যায ক্রোধ, লোভ ও কাম যাহাাক আশ্রয় করিয়া জীবন 

ধাবণ কবে, যে দাবদানগণণবও অবিবেকশ্বরূপ, চক্ষুম্মান্গণের অন্ধতা, বেদাধি 

গম সত্বেও অজ্্র'নবূপ জডতা, আলোকে ও আঅন্ধকাবশ্বব্রপ, সেই অজ্ঞানময় 

মোহ দেবগাণব নযনশন্থব অতিথি হইল। তাহাব পুব্বপরিচয়বশতঃ 

কামাদিকে চিনিহ্দে পারিলন, কিন্তু পাপকঞুক শিখা পর্্যপ্ত কৃষ্ণবর্ণ অপর 

কষেকঞ্ধনকে বিশেষপে চিনিতে পবিলেন না। 

ক্রমে তাহাবা নিকটবর্তী হইলে তাহাদের মধ্য কইতে এক নাস্তিক 

কর্কশবাক্যে বেদ ও ধম্মশীন্্র প্রভৃতিব নিন্দা করিতে লাঁগিল। দেবগণ সেই 

নাস্তিকে মন্মভেদী বাক্যে নিপীভিত হইয়। অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং 
যুক্তিৰলে তাহার নাস্তিক্যমত খণ্ডন কবিয়া দিলেন। চার্বাক দেবগণের 
ক্রোধ অবলে কান ভীত ও স্তব্ধ হইয়া কভিল, “হে দেবগণ। আমি পরাধীন, 

এজন্য অপন্াধী নহি, আমি কলির স্ততিপাঠক, স্ুৃতবা যাহা তাহার শ্িয়, 

তাহাই বলিতে হয়, না বলিলে দক্তিত্ঠ হইতে হয়, অতএব আপনাব। আমার 

প্রতি জুদ্ধ হইবেন না।” চার্বাকক এই বলিয়া বিবত হইল। অনস্তব 
দেবগণ সম্মুখ বখস্থিত দ্বাপৰ ও কলিকে নধনগোঁচব কাঁষিলেন। কলিও 
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বঙ্গহত্যা প্রভৃতি যূর্তিমান পাঁপে পরিবৃত হইস্বা ন+্বকীব ন্যাষ, অপূর্ব পৌঁভা- 
সম্পর দেবগণকে দর্শন করিতে লাগিল। , সে যদিও পূর্বে তাচাঁদিগকে অবজ্ঞা 

কবিত, কিন্তু এক্ষণে তাহাদের দর্শনে তেজঃ দুবীভূত হওয়া অবজ্ঞা পৰি 
ত্যাগ পূর্বক তাহাদিগকে নমস্কার কবিল। ব্রাহ্ষণ যেবপ মদিবাসক্ত চণ্ডালেব 
সহিত আলাঁপ করিতে কিনব! তাঁহাকে স্পর্শ অথব! দর্শন কর্বিতেও অবজ্ঞা 

গ্রকাশ কবেন, দেষগণও সেইবপ কলিকে দর্শন কবিতে ও অবজ্ঞা প্রকাশ 

কবিতে লাগিলেন। সে সবিভ্রমে তাঁছাদিগেব সমীন্প আগমন কবিয়া 

কহিল, «হে বাঁদব | তোঁমাব কুশশ ত? হে অনল। তোমার চিত্বেব ক্লেশ 

নাই ত? হে সথে যম। তুমি স্বখে আছ ত? হে ববণ। তুমি আঁনন্দে কাল- 
ধাপম কবিতেছ ত? আমর! শ্বয়ং ববোৎসবে দমযস্তীফে ববণ কবিবাঁর নিমিত্ত 

যাইতেছি। এক্ষণে আদেশ কর আমব! তথাব গমন কবি ৮ 
দেবগণ অকাবণে অত্যন্ত গর্বিত কলিকে অবজ্ঞা! পূর্বক পবস্পবেব 

সুখাবশোকন করত «এ স্বযস্বরেধ কথ! কি বলিতেছে এই ভাবিঘ হাস্ত 

করিতে লাগিলেন এব* “এই পাপিষ্ঠেব সহিত কিৰপে আলাপ কবিব+ ক্ষণ 

ফাল এইরূপ চিন্তা! করিয়া পৰে কহিতে লাগিলন, হে কলে। বিধাত। 

তোমাকে নিষ্ঠাবান ব্র্মচাবী কবিধ! স্ষ্টি করিধাছেন, অতএব তুমি “আমি 

বয়স্বরে গমন কবিতেছি" এরূপ বাক্য পুনর্বাব বলিও না। তুমি ব্রতভঙ্গ 

ফরিঘাছ শ্রবণ কবিলে বিধাতা তোমাকে গুক্লাদ্রাহী পুত্র বশিয়া জানিবেন। 

অথব। তিনি জানিলেই বা তোমার ক্ষতি কি? তোমাৰ কামক্রোধাদি 

দেবকগণও বিধাতাঁব আদেশ লঙ্ঘন করে, স্থৃতবাঁং ভুমি “ষ তাহার আদেশ 

জঙ্ঘন করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? একজন ব্যতীত সমস্ত ত্রিলোক্ী- 

বুধকের গর্বনাশক এবং আঁমাদিগের আগমনের অপাদানকাঁবক সেই দ্বরস্বব 
অতিক্রান্ত হইয়াছে। দামরা কৌতুক দর্শনার্থ তথায় গমন কবিযাছিলাম। 
বাঁনুকি প্রভৃতি নাগগণ অন্থুবক্ত হইলেও দময়স্তী তাহদিগ্রকে অবজ্ঞা কবিয়া 

সার্মভৌম নলকে পতিত্বে ববপ করিয়াছেন । তিনি নাঁগগণকে বিরূপ, অনা 
পার্থিবগণকে চাপল্য ও নিগুবত্বঞ্চেতু বানৰ এবং অচতুর বাঁলযা দেবগণকে 
।পাঁষর বিবেচনা করিয়া নলকেই গুণোজ্ছল স্থির করিয়াছেন । 

কলি দেবগণের বাক্য শ্রবণে জৌধে প্রলয়কালীন কুদ্রতুল্য হইয়া! কহিতে 
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লাগিল, “হে দেবগণ। ক্রক্গা গায়ত্রী প্রভৃতির সহিত স্থখে বিহাঁৰ করুন, 

তোমবাও বস্তা প্রতৃতি স্ত্রীগণের সহিত শ্ষেচ্ছানুসারে ভ্রীড়। কর, কেবল কলি 

যাবজ্জীবন ব্রদ্ষচ্য অবলম্বন করুক, অধিক কি, আমি যদি পবলোকগত 

হই, তাহা হইলে তোমাদেব আবও প্রীতি হয়, তোশাঁদের এ নিয়ম অতি 

চমৎ্কাব। তোমরা অন্যকে ধম্ম উপ7দশ প্রদান কর, কিন্তু নিজে? যে 

পাপকার্ধ্য কব, তা শ্রবণ কৰাত কর্ণেবও ভয হষ। স্থয়স্ববে নল পৃথিবীব 

লক্ষমীভূতা দম্যস্তীকে লী কবিষাছে এব* তোমরাও ত্রিলৌকীর সমস্ত 
লঙ্জ! লা কবিযাছ, অতএব নলের ও তোমদি'গব লাঁত তুল্যই হইয়াছে। 
এই নিষিত দুৰ হইতে আমাদিগকে দর্শন কবিয়। লজ্জাঁষ মুখ দেখাইতে 

ন। পারিস্না বিমুখ হুইখাছিল। তোমবা নলববণ অবলোকন কবিয়াও 

কেন উদাপীন হইযাছিলে? ক্রাধোন্দীপ্ত লোচনে সেই তোমাদের অনাদব- 

কাবিণী দমযস্তীকে ভশ্মনাঁৎ কবিলে না কেন? হাষ। দময়ন্তী উত্তম ব্যক্তিকে 

ঘরণ কবিতে অভিলাধিণী হইয়াও মহাব*শীষ্ষ তোঁমাদিগকে অবজ্ঞা কবত 

চঞ্চল প্রকৃতি নলক ববণ করিল কেন? যে তোমাদিগেব কর্তৃক প্রার্থামান! 

দমবন্তীকে বিবাহ কব্যা। তোযাদ্দিগকে অবন্তা কবিল, সেই নিঃসার 

নলকে তোঁমবা! কিজন্ত ক্ষমা! কবিলে? এই অগ্নি কান্ঠবাশি আশ্রয় পুর্ববক 

সেই বিবাহেব সাক্ষী হইশাঁও কেন কুটসাক্ষীব কার্ধ্য করিলেন লা 

তোম্বা তেজন্বী হইলেও চত্দ্রেব ন্যায় ক্ষম। তোমাদের কলম্কের হু 

হইযাছে। দমনস্তী যাঁকে ববণ কবিল, তোমবা। তাহাকে ত্যাগ করিয়া! 

আমাৰ উপব ঈষাযুক্ত হইতেছ কেন? আজ্ঞা কব, আমি প্রতারণা! পূর্বক 

অদ্যই সেই নলেব নিকট হইতে দমযস্তীকে আনযন কবিব। তোমরা 

আমাঁব সাহাধ্য কব, আমবা পাচঙজজনে মিলিয়। সেই দমধস্তীকে বিবাহ 

কফরিব।» 

অনস্তব সবস্বতী কলির মূর্থতা সহা করিতে না পারি পরষবাক্যে 

কহিলেন, “ছে কণে। নল দময়স্তী প্রার্থী হইযাও ই'হাদিগের দুতরূপে 
দময়স্তীর নিকট গমন কবিষাছিলেন, এজন্য হইীহাব! অত্যন্ত পন্ধষ্ট হই 

তাহাকে দময়ন্তা কার্তি ও বরদান করিবাব নিমিত্ত তথায় গমন করিয়াছিলেন । 

হে মন্গবুদ্ধে। তুমি সামান্ত বুদ্ধিতে ই'হাঁদেব বচনচাতুরধ্য বুঝিতে পারিতেছ 



৯৩ নৈষধচবিত 

ন॥ 1 জড়জিহহ কলি সরহ্বতী বাকোব প্রতুত্বরদানে অসমর্থ হইয়া 

ডাহাকে পরিচাস পূর্বক দেবগণফে কছিশ, “ছে দেবগণ। সম্প্রতি আমিও 

পময়স্তী অভিলাষ পবিত্যাগ কবিপাঁম। নলেব প্রতি আমাব দয়াব লেশও 

হইতেছে না। স্বয়স্বব হ্যা গিষাঁছে, আমিও তথাষ উপস্থিত ছিল্ণম না 

সুতরাং এক্ষণে আব কি কবিব? তবে যাহ কবিব স্থিব কবিযাছি, তাহা 

শ্রবণ কব। হে বিজ্ঞগণ। আমাঁব এই প্রতিজ্ঞা ষে, আমি নলকে দমাস্তী 

ও রাজ্য পবিশ্যাগ করাইব। ত্রিভৃবনের লোক সকল কু্যের কুমুদ 

বৈবব্ নলের সহিত আমাব বিবোধ কীর্তন করুক 1৮ ছ্বাপৰ কলিব 

বাক্য শ্রবণ কবত সাধুবাদ দিয়া ভাহাব ক্রোধ আবও প্রদীপ্ত কবিল। 

অনস্তব লমুচিখাতী কর্ণে হস্তাপণ কবত কপিকে কহিতে লাগিলেন, 

গহে কলে । আমবা তোমাব তক্ষবুদ্ধি দর্শন বিস্মিত হইয়াছি। মহৎ 

ব্যক্তিকে অল্প বস্ত দান করিলে লঞ্জিত হইতে হয়। অতএব যে নলবে 

চতুর্বর্থ দাঁনও অল্প পবমিত, তাহাকে কেবলমাত্র দমণস্তী দান কবিযা 
আমবা সত্যই অত্যন্ত লজ্জিত হইযাছি। হে কলে। যিনি নিষধদেশেব 

ছুধাকর প্বব্ধূপ ও লোঁকপালসদৃশ, বাগাদ্বধাদিশূন্য নিম্মশ বুদ্ধি সম্পন্ন সেই 

দলের পাহত তোমার বিবোধাদ্যোগ ভাল হহাতছে না। নল নিখিল ধরা 

স্ষ্ঠানপব, এজন্য 'আমবা তাভানে (ভামাব ও দ্বাপরেব প্রবেশীবসব দেখিতেছি 

ন!। ভ্রান্তি শ্ববিবোধি প্রমাজ্ঞানেব ন্যাষ তুমি অকাবাণ বৈষাচরণ 

স্বাবা বিনযাদি গুণ সম্পন্না দমযন্তীকে কেন পীভিত কবিবে। সত্য ও 

ন্ৰেতাধুগ সেই ধন্মৈকনিরত নল কা দময়স্তীব সহিত স্পদ্ধা কবি 

পারে, ভূমি ও ছাপর তাহাদেব কি কবিবে? তুমি এক্ষাণ যদিও নলেব 

গপকার কষ নাই, তখাঁপি “আমি নিশ্চয়ই তাহাব অপকাব কবিণ* 

এই প্রতিজ্ঞা কবিবাও দুষিত ₹্ইতেছ, তাহাব অপকাঁব কবিশ্তে কথাই 

নাই। আমীদেব বোধ হয় "ঘ, ভূমি নলশেব কোন অপকাব কবিতে পাঁবিবে 

না, কারণ কার্য দৃষ্টাদৃষ্ট কাবণ সকশ তোমাব আঘত নহে। যদি সমর্থ 
হও, তাহা হইলে তুমি তাহাঁৰ কাবণ নহ, নশেব ছুরদৃষ্টকেই তাহার 
কারণ বলিতে , হুইবে। যে ব্যক্তি মোহবশতঃও সেই অনপকারী 

পুণ্যক্লোফেব অপকার করিবে, সে শীঘ্রই তজ্জন্ত দারুণ ছুঃখ প্রাপ্ত হইবে। 
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ছে শেষণ্গ। সেই নলেব প্রতি তোমাব এপ দেষ যুক্তিযুক্ত নহে, তাহাঁৰ 

সন্ত বিবোধ কবিলে তোমাব ম্্পল হইবে না। তুমি 'পরাজয নিমিত্ত 
মলের সমীপে গমন করিব এই অশে।ভন বাজসজ্ঞান পবিত্যাগ ক। 

ভুমি তাহাব সভাক্ গমন কবিলে উপহ*সাম্পদ হইবে । অতএব এই 

ক্গান হইতেই প্রত্যাবুও হও। তুমি নিবধন্দশে গমন কবিষাঁও সস 
নল ও দময়ন্তীকে পবাঁভব কধিতে পাক্বে না। ইন্দ্র এই বলিয়া! বিবত 

হইলে খ্রি পভূতি দিকপাল ৭ তাহাব বাক্য অন্রমোৌদন কবিলেন কিন্ত 

ষুগদ্বয় বাসববাক্য স্বীকার কবিণেন না। 

দেবগণ তৃতীয ও চঠর্থ ণকে নলাপববে কৃঙনিশ্য বুঝিে পাবিধা 

জ্রিদ্িবে প্রস্থ(ন কবিশেন। আ৩্মঞ্সনী কলিও বামা+কে পরাবুত্ত 

কৃবিধা কেবলমাঁন ঘাপবেব সাহংহ ননেব নিগঙনিনি ও নিষধদেশা তিমুখে 

প্রস্থান কবিণ। কলি শিবধাদশে ডাস্থিত হহরা বডকাঁচা লাল্ৰ 

বদ্ধানীতি লক্ধণবেশ হংন। সে পথন দতপণবধেক্ষেপ চলিত 

ছ্বি,াক শে।পিশ াখোন্চাবিত খেধর্বনি কিনে প্রবেশ কবাতে 

ভাহাঁব গতি ভঙ্গ হহাা। সে ৬াই শগবা নজ্ঞযুপনম।কীর্ণ দেবিষ। লক্ধু 

সমাকার্ণ ও ধান্মিকবেছ্টিও দে যা সপবেগ্ত ধোব কবাত লাটিল। 

অনন্তব বদ্ধচাণী পহণতিব অনুষ্ঠিত পু কার্য লবলাকনে অত্যান্ত মর্ম 

নিপাড়িত হহনা আশ শাাবণে সমন্তা, পবিভ্রশণ ণব্তে লাগিল 

কিন্তু কি গৃহান্ৰ গৃহে কি বান পন্ড পবব্যাপ্ত কাননে কি |লমঞ্তনাশ্রশ 

পেবালঘে কুলার আঁশষ লাভ কবিতে বমর্ হউল না, 'অবাশষে একান্ত 

পরিশ্রান্ত হইনা নলের প্রাপাদ সমাপবর্তী উপবলে পবেশ কবিশ। তথাষ 

এক অগ্যচ্চ বিভীতক বৃক্ষে নিজেব বামস্থান কল্পনা কবতঃ অহ্বহ 

নল ও দময়ন্তীব দোষাল্গুশানে ব্যাপৃশ হৃদয় ভইবা বাদ কবিতে লাগিল | 

বহুকাল গত হইল, কিন্থ কলি নল বা দমধস্টীর কোন দেষ দেখিতে 

পাইল না। দ্বাপবও মকলে কখন একজনেব প্রশ্দা কবে না অতএব 

কেহ না কেহ নলেব নিন্দা কবিবে এই ছুবাঁশাষ নলেখ বাঁজ্ধানী পবিভ্রমণ 

ববিতে ল।গিল। 

১৩ 
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নল স্্রীবত্ব ভূতা! দময়ন্ত্রীকে লাভ কবিয়! পবমস্থ্থ কালাঁতিপাত কবিতে 

লাগিলেন । যে নলেব কণ্ঠন্থিত চিন্তামণি মালা গ্রভাবে উপস্থিত প্রার্থামান 

পদার্থনিকবে স্থমেরু পর্বতকে তৃণতুল্য বিবেচনা কবিত, যাহা 

অত্যন্তব অগুরুগন্ধে ধুপিত হইত এব* মমীবণ গবাক্ষ স্থাপিত কপুব ও 

চ্দন চূ্ণের মিশ্রণে শীতল ও নুগন্ধ হইয়া যাহাকে অত্যন্ত শীতল করিত 
অতি সুবতি তৈলপুবিত দীপশ্রেণীতে যাহার ঘত্যন্তরেব অন্ধকাব বিদূবিত 

হইত, যাহা মণিমষ কুট্টিম সকল রুস্কুম ও কন্তূবীগঙ্কে বিলেপিত, 

কপৃববামিত জলে প্রক্ষালিত ও মৃদুক্থগন্ধি মালতী প্রভৃতি কুস্থমমালায় 

বিশোভিত হইত, যে স্থানে কুস্থুমশঘ্যা নলেব নিদ্রীকাঁলীন পার্্বপবিবর্তনে 

মঙ্দিত হইয়া শোভন গন্ধ বিস্তাব কবিত, যাহাঁব সমীপবর্তী উদ্যানেব পুর 

মল্লিকা প্রভৃতি কুন্থমের গন্ধ মিলিত হইয়| দমযস্তীব নাঁসাপুটেব তৃষ্টিসাঁদন 

করিত, যাহাতে প্রতগ্নন শুকচধ ন্ড্ন লহকাঁব পুষ্পেব মকবন্দ উপহাঁবে 

নলেব নিশ্বাম বাধুব সেব। কবিত, যাথাব কোন স্থান স্বর্ণ নিন্মিত কোন 

স্থান বা রত্ব নিশ্মিত ছিল এবং কোন স্থান বিবিধ চিত্রপট ্ুবঞ্জিত ও কোন 

স্থান ক্ষণিক আলোক ও ক্ষণিক অন্ধকাবে পন্্রজালিকের ন্যায় দৃষ্ট হইত, 

যাহার তিত্তিমধ্যস্থিত অনৃষ্তদাব গভগৃহে স্থাপিত মানবগণেব সঙ্গীতাদিধ্বনি 

শ্রবণ কবিয়া লোকে অত্যন্ত বিশ্বয়াপর হইত, যাহাতে অন্ধকাবময় 

বঙ্জনীতে ভিত্তি খচিত রদ্রক্জালেব কিবণ পবম্পবা চন্ত্রিকাব ন্যায় শোভা 

পাইত, জলযন্ত্রবিনির্গত ধাবাগম্পাতে গ্রীষ্মকালেও যাহাব সন্ভাপ বিদুবিত 
করিত, যাহার শাবদীয় গৌর্ঘমাসী রজনী সাৃশী কান্তি উড্ভীয়মান পাঁবাবত 
পণক্িব ছলে জগৎ উজ্জ্বল কবিত, তপোভঙ্গার্থ সমাগত অগ্গরোগণ দ্বাবা 

খরিবৃত খ্ষবিগণের চিত্রপট যাহাব ভিভিগাত্রে বিলহ্বিত খাঁকিয়া অর্ধপূ 
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শোভা বিস্তাব কবিত, নিষধেশ্বব লচিবেব হস্তে রাঁজ্যতাঁব নিক্ষেপ কিয়া 

সেই বমণীয় প্রাসাদে দময়ন্তীব সহিত পবমস্থথে অহোবাত্র অতিবাহন 

কবিতে লাগিলেন। 

উনবিৎশ সর্গ। 

শপ” “চট ই-স্প্পম্ 

গ্রও1ত বৈতালিকগণ নলেব স্ততিপাঠ কবিতে লাগিল। তাহা! 

কহিতে লাগিল হে মহাবাজ। আপনাব জয় হউক জয় হউক। আপনি 

নিদ্রা ত্যাগ কবিষা অলস ও অর্ধোন্নীলিত লোৌচনে এই প্রাত কালীন 

সুষমা অবলোকন কবন। প্র(চী্দিক্ অন্ধকাবাপগমে নিম্মলতা ব্যপদেশে 

প্রতীচীগামী নির শুক ন্ুধাকবকে অবলোকন কবিয়া ধেন হান্ত কবিতেছে। 

এক্ষণে অকন্ধতী পহ্তি ক্ষুদ্র তাবকাগণ পৃব্বেব স্তায় নয়নগোঁচব হইভোছে 

না। দিবাকব কিবণজাঁল অহ্মহমিকাঁষ গগনতল আশ্রয় কবিতেছে 

ক্ষীণ প্রাণ অন্তগমনোন্ুখ নিশানাথ ও বজনীব অন্ধকাবেব সহিত স গ্রাম 

কারী শ্বীক্ কিবণেব পবিশ্রান্তি প্রকাশ কবিতেছে। অস্ককার লাক্ারক্ত 

হয কিবণে মিলিত হুইথা হু'সেব চপলবন্ চঞ্চপুটে স লগ্ন কর্দমের স্তাম্স 

শোভা পাইতেছে। বজ্জরনীব প্রালেয় সপিল কুশাগ্রে সঞ্চিত হইয়] ছিত্রকর্শ 

নিপুণ মণিকার কর্তৃক বেধনশবাকা সযোজিত মুক্তাফলনিকবেব সদৃশ হই 
স্নাছে । হে মহাবাজ ! আপনি নয়ন উন্মীশিত কবিয়। অবলোকন করুন শশখর 

নিনকবকে কিরণশ্ঠেন ছাঁবা ধ্বাস্তবাঁয়সগণকে বিনাশ কবিতি অবলোকন 

ববিয়া নিজক্রোডস্থিত শশ বিলাশভয়ে পশ্চিমদিকে গ্রস্থানু কবািলন , 

্থর্মেব মুগয়া ব্যাপার দশনে ভীত হইয়া ভাবা পাঁবাবত লকলও পলায়ন 



১০০ নৈষধচবিত। 

কবিয়াছে। পুণ্র্ব গগনাঙ্গ। দেবগণেব ছিহাব হইতে স্বপিত মুক্তাঁঁশ 

সদৃশ তাবক! নিকবে পবিপুবিত হইয্নাছিল এক্ষণে সহস্ব কব প্রাশাতিক 
সঙ্গার্জন শোধন কঝতে স্বাভাবিক অব্প প্রাপ্ত হহয়াছ্চে । হে মহাঁবাজ। 

ঝাত্রিঠে অনাহাখনিবন্বণ ক্ষুধার্ত ছুগ্ধপানেচ্ছ, অশ্বশাবকগণ বাবন্বাব 

পুচ্ছদেশ কম্পিশ কবিষা মধুব ক্ষ! বৰ কবিতেছে ১ অশ্বগণও শধনন্গান 

হইতে উখিত হইয় হ্রেষাববে মৈব্রবশিশ! 0 হলে ইচ্ছা প্রকাশ কথিতেছে। 

হে তপেময়। সত্ব গাণ্ে খান করিয়! পাত কালান সন্ধ্যাবনদনা সমাপন 

করুন। এক্ষণে আকাশ অগ্নবি নগত পিবাকবকরে ম্বীয কুস্কুমান্লপন 

সম্পাদন করিঙেছে “ক শ্রী মুদশোনুথ কুমুদ্বন হইতে বহিগত হই 

বিকাশোন্ুণ কমণবান প্রবেশ কবিদাব নিমিও ববাগ্র হইযাঁছে। স্বো 

বরে কমলিন'সকল এণে যেন “বিট পস্থিত বিহঙ্গমগণেব কলকল শব্ষে 

কমললোচন ভন্মী?ন কবিষাঁছে। অলিকুল অনতিশিখিল কমল মুখে 

বলপুর্বক প্রবেশ কবিরা তথা! হইতে কিঞ্চিৎ মকবদ মুণে লইয়া পেমন্বে 

স্ব স্ব জাকান নবায় ভান সম্পাণন কর্বণাতাছ। যে সকল মধুকব 

বক্তনীতে কম ন বৰ ছিল তাহাঁধা এক্সণে বণশ্থাড হইতে নিশত হইচ] 
সহচবগণেব সহিত মধুশাবণ1 কবিতেছে। দিকসবল অন্ধখ।ব মপগনে 

ও সবসী সন কাশ বিকপনে শদ সইবাছে। ক্াবিশেগ বজনী বিশোগী 

চান্দ “ধ* তাপ নিজ্জ চিত্ত হ৯৩ স্ষ্যকান্থমণিতে পবেশোনুথ হওযাণে 

চবৰবাঁক এক্ষণে কীডা সবোবনে বল্াব চকবাকানক আহ্বন কবিতেছে। 

£িবেফগ। আকাশে গমনকানো পিনকবেব গণ্থষদ্বাব। তিযিব সমুদ পান 

কবিবাব সময়ে অঙ্গু লবিবব ইইতে এাণি৩ ৬্পবিদব ভ্তাঁষ শোও 

পাইছেছে। শগনাবসানি পবিমললোে উভঠীদমান মধুকবকুল হুর্যেব 

কৃশুমরক্ত সবোব বব তট সম* চাঁবী তব*কিবখ্য যিশি৩ হইঘা। গুপাধলেব 

গ্থায় রমণীষ হহ্ষাছে। সাবাথব স্থশ্যের তকণ কিরণে বক্তবর্ণ মধুলোে 

ক্ষমলে নিপতিত অনিএেণতে কৃষ্ণবর্ণ ও কম্ণকপিকা সমূহে শ্থেতবর্ণ 
হওয়াতে কর্পববর্ণ পঠীণমান হই লছে। যদি আপনি সথষে)ব প্রতি 

তঞ্িমান হর হাতা হহলে হে মহাশাজ্ভিক। শীদ তাহাব পু কবন। 

এহ্ ল্মষে ধারে বঙ্গ্য কলি ড্ভান মন্ধ পাঠ পূর্ণক জশাঞজি 
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নি্ষপ কবিলে তাহা বজ্তরতুল্য হইয়া! মন্দেহ নামক বাক্ষমগণকে বিনষ্ট 
কবে। কে আঁচ্ছাদনী তিমিবস্তামল1 বজনীশিলা অপনীত কবিষা বহু 

বক্তকিবণ ম্ণিক্যেব উৎপগিভূমি উদষপব্ত সান্স্থিত নুয্যমণ্ুলকে 
উদঘাঁটিত কবিয়াঁছে বপিতে পাবি না। পিতাম"চা কৃষক অথবা হবিদ্বর্ণ 

পর গভৃতি দ্রব্য আহাব কবিলি অপত্যেধ শবীব শ্তামবর্ণ হয়, এই পণ্ডিত 

বাক্য নিশ্চয়ই সত্য , এজন সূর্য্য উজ্জ্রশ কান্তি হইলেও কেবল অন্ধকার 

ভে+জন কবেন বলিশা তাহাব অপত্য মম যমুনা ও, শনৈশ্চবেব 

শবীর কৃষবর্ণ হইয়াছে । যিনি শীতপীভিত প্রাণিগণেব স্থাখাদয় 

নিষিত্ত বসন্ত ও গ্রীশ্ষকালে আতপ দান কবেন শ্রীম্মকাঁলীন তীক্ষকিবণে 

জীবগণেব মুখম এল ম্লান হইলে বর্ধাজল দান কবেন অনন্তব জলভীতগণেব 

নিমিত্ত শাবদীষ তাঁপ দান কবেন এব* শাবদীয় তাঁপ পীডিত প্রাণিগণেব 

সুখে জন্য হেমন্তকাঁলে হিম দান কবেন ধিনি অপবেব হিতার্থে পুন পুনঃ 

এইরূপ শীত তাপাদিব আবৃত্তি কবেন, দেই ভগবান্ দিবসকব উদ্দিত 

হইতেছেন। হ্র্য *্মিব দাশ কবেন ও অক্জণণেব মূচ্ছ। দুবীত্ত 
কবেন, অতএব বোধ হয় ইহাৰ তনষ অশ্বিণীক্মাবদ্ধষ হ'হাব নিকট 
হৃহত*ই আধুবেদ অধ্যধন ববিয়। ত্রিদশনিলযে চিকিৎসা কবিতেছেন। 

সূর্য্য পুব্বিবিকেব ডৎসঙ্গন্িত অক্কাঁৰ ক্ষণকালমধ্যে বিনাশ কবিয়! 
ছেন কিন্ধু আশ্চর্যেব বিষষ এই যে ছায়াৰপে তক*নস্তিত অদ্ধকাব 

বিনাশ কধিতও সমথ হইণেন না। ইহাব বিদ্বম বন্ত কিবণজাল দণ্ড 
স্তায় গবাঁক্ষ প্রভৃতিব খিববমধ্যে প্রবিষ্ট হইযা অঙ্গলিবং বমণীষতা। 

ধাব্ণ কবিতেছে। ৩ মভাবান্দ। সেই কিবণ সকল মধ্যে পবিদ্রমণশীল 

বঞ্জ কণনিকবে পরণ্ব্াপ্ত হইয়া পুনব্ব।ব বিশ্বকম্ম কর্তক শাণচক্তে 

আবোটাতেব হায শো৬। গাইতেছে। কুমুদকুশ পুব্বে কমলাঁকরে 

পর্রনেত্র প্রধাবিত ক বয়। বারিব প্রহুবিকার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছিল 

এল্সণে ভাহাবা সুয্যকিব1 মুদ্ত হইয়া অন্থগত ভ্রমব গুঞ্জন কশকে 

নিদান্থথ অন্থুতব কবিতোছি। এক্ষাণ কাক সর্বদা কৌ কৌ শব কবিয়া 

পাণিনীয তাঁত আেশেব স্থান জিজ্ঞাসা কবাতে কোকিল ডুহি তুহি 
বৰে তাহা উওব দরিতেছে।+ 



১০২ নৈষধচরিত। 

এই সময়ে অন্তঃপুবসঞ্ধাবিণী সথীগ্ণণ কতকগুলি ভূষণ বৈভালিক- 

গণেব সন্ুখে স্থাপন পূর্বক কহিল, “হে বৈতালিকগণ। তোমাঁদিগের 

প্রভাত বর্ণনায় অতাস্ত সন্বষ্ট হইগনা দেবী বৈদর্ভী প্রসাদস্বরূপ এই তুষণ 
সকশ তোমার্দিগকে দান কবিয়াছেন ৮ তাহারা পরমানন্দসহকারে 

সেই সমস্ত ভূষণ গ্রহণ করিল, অনস্তব দেখিল যে, মহাবাঁজ নিষধেশ্বব 

মন্দাকিনী সলিলে গ্রাতঃন্নান সমাপন পূর্বক দমরস্তী বিবাহকালে প্রাপ্ধ 

পুষ্পক সদৃশ রথে আবোহণ কবিয়া আগমন কবিতেছেন , তখন তাহাঁবা 

বুঝিতে পাঁবিল যে, তিনি তাহাদেব আসিবাব পৃর্কই প্রাসাদ হইতে নিগত্র 

হইয়াছিলেন, এজন্ত দমবস্তী তাহাদের মন্মানন। কবিলেন। 

বিংশ সর্গ। 

নল বাঁধুসদৃশ বেগগামী বথে আবোহণ কবিয়া আকাশ হইতে 

অবতীর্ণ হইলেন এব* অক্টালিকাব নাঁনাবর্ণ মণি খচিত কুটিমসমীপে 
উপস্থিত হইলেন। তিনি বথ হইতে অববোহধ কবিলে দময়প্ী তাহাকে 

সমাগত অবলোকন কবিয়! প্রভাতে পশ্চিম সমুদ্র লহবী চন্দ্রের ন্যাষ 

তাহাৰ প্রত্যুদ্গমন কবিলেন। নল মন্দাকিনীর স্বর্ণকমল অপেক্ষাও 

দময়স্তীর বদন সৌন্দর্য্যের আধিকা দর্শনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব কবিতে 
লাগিলেন । দময়ক্তী নলার্পিত মন্দাকিনী ত্বর্ণকমল হন্তে ধাবণ কবিয়া 

কমলাৰ গ্ভায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি প্রিয় নলের সাদবার্পিত 

একটা পদ্মকেও বহু বলিয়া বিবেচন! ক বিয়াছিলেন, এজন্য সেই একববাঁটক 
পল্পকে এক লক্ষভাবে পুনঃপুনঃ দর্শন কবিতে লাগিলেন। 

অনন্তর নল দমযন্তীকে “প্রিয়ে। আমার প্রাতঃরুত্য অবশিষ্ট আছে” 
এই বলিয়৷ উপাসনা গৃহে প্রবেশ করিলে দময়ন্ত্ীও, লক্্মীকুমুদ্বন হইতে 



গরকবিংশ গর্গ। ১০৩ 

কষমলিনীব স্তাঁর সখীগণ সমীপে গমন কবিলেন | কিয়ৎক্ষণ পরে নল 
অগ্নিহোত্র প্রভৃতি অবশিষ্ট পাঁতঃকৃত্য সমাপন পূর্বক যে স্থানে সথীগণের 

সহিত দময়স্তী উপবিষ্টা আছেন, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইশেন 
এব" দমযন্তীও তাহাব সখীগণেব সধ্তি নানাপ্রকাব হান্ত কৌতুক কবিতে 
লাগিলেন। 

ক্রমে মধ্য হুকাল* সমাগত হইল। বৈতালিক বনিতাগণ দ্বাবদেশ- 

সমী'প উপস্থিত হুইপ! নলকে নি বদন কবিশ, “মহাবাজ 1, আপনার 

জযহউক। ভূমি মধ্যাহ্ুতাপ সম্থাপিত হইয়। আপনাব মধ্যাহ্কারীন 
স্গানজল পান কবিতে ইচ্ছা কবিতেছে। ভাগীবথী হইতে আনীত 
শঙ্খধবল সলিল আপনাঁব কুটিল কেশকলাপ ঘণ্দর্গে যমুনা! সমর্ণ শোভা 

লাঁত কবিতে ইচ্ছা কবিতেছে। হে মহাবাজ। কৃরধ্য আপনার ন্তায় 

অদ্ভূত প্রতাপে জগৎ বশীভূত কবিয়' শোভা পাইতেছেন, আপনি এক্ষণে 

দেবা দ দব শঙ্ববেব পুজা! কিয়া সেই পুণ্যে ই হাব ক্ষীণতত্র অবলোকন 
ককন 1” ইহা শ্রবণ কবিষ। নল শ্নানার্থ বহির্গত হইলেন। ক্ষণকালও 
দময়স্তী বিচ্ছেদ তাহাকে অতান্ত খেদনুক্ত কদিল, কিন্তু মধ্যাহ্কাঁলীন 

নিত্যকৃত্য বল পূর্বক তাহাকে দমযন্তী বিয়োগ স্বীকাব কবাইয়াও কর্তব্য 
কর্মে নিযুক্ত কবিল। 

একবিংশ সর্গ। 

নল দময়স্তীর প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলে অস্তঃপু বব ছ্ারস্থিত 

ভূপতিশণ গ্রণামাদি দ্বাবা তাহার নম্মানন! পূর্বক তাহার হস্তধাবণ নিমিত্ত 
স্বস্ব কব অর্পণ কবিয়া আপনাদিগেব কবদত। পুনর্ধাব প্রয়ীণ করিতে 

লাগিল। পথেব উভয় পার্খস্থিত পার্থিবগণের প্রণ মকালে শিরোমাল্য 



১০৪ নৈষধচবিত। 

স্বপিত হইয়া নলেব চীনা'শুক-সমাচ্ছাদিত মার্গেব কোমলতা সম্পাদন 

কবিতে লাগিল। নল তাহাদেব প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিলে ভাঁহাব। 
কতাথন্মণ্য হইয়া শব স্ব দোশাস্উব অতি মনোহব বত্বাদি উপ্ট্বন দান কবিল। 
নণ অঙ্গুলিচালন ও লোচন ভঙ্গি দ'র। সেহ দন্ত বন্াদী অন্ত ভূপতিগণ'ক 

প্রদান কবিতে মেবকগণকে আদেশ কবিলেন। 

অনন্তব নল পিতৃবৎ নবাগত ভূপভিগণকে কুশল গ্রশ্নাদি বাবা পরিতৃপ্ৰ 

কবিষ! বহুমানপুবঃনর তাহাদিগকে স্ব স্ব শিবিবে গমন কবিতে বলিবা 

অস্বশিক্ষার্থ মমাগত বাগগগণকে অস্ত্রকৌশল শিক্ষা কবাইতে লা গশেন। 

পৰে যে সমযে পবিশ্রমবশতঃ তি হাব ললাঁটদেশে স্বেদবিন্বজাঁল উৎপন্ন 

হইল, ঘন ঘন নিশ্বাদ বহিতে লাগিল ভৎকালে তাহাব জলাবশ'হনে 

অ শুলাঁষ জন্মিল। যুবতী বমণীগণ তাহাব অঙ্গে ষক্ষকদ্দম মদ্দন কবিষা 
কপুববাদিত জলে তাহাকে তান কবাহতে লাগিণ। পুবোহিত্ও 
ভীর্ঘমলিলে তীথাকে যথাবিপি ম্নান কবাইলেন। নিপধেশ্বব এইবপে 

শ্লান সমাপন পুবিক কুণতস্ত হয়া ভাবীবশীসলিলে আচমন কবিলেন, 

অনন্তব বমন পরিধান কবিয়া অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন। ললাট 

গৌববর্ণ মৃত্তিকাতিশক কেশগ্রাপ্ত নিঃসৃত মুক্তাফশ সদৃশ জলবি্দুব সহিত 

মিলিত হইঘ! অত্যন্ত বমণীয় হইল। 

নল সন্ধ্যা সমাপন পৃব্বক অতি পবিজর পথে দেবপুজ! গৃহে প্রবেশ 

ক বলেন। যেস্ানে পৃ্ার্থ মানীত কুস্দ[মপবম্পবা স্থবণপাত্রে সজ্জিত 

ছিল, হাহার উপবিভাণে দ্বিবেষমাল! কৃষ্ণাগুকখূমেব ন্ভাষ শোঁ৬1 পাইতে 

ছিল এব* উপবিভাগে পুষ্পবিতান নিবদ্ধ ছিল যে স্থানে চন্দনাধাৰ 

নীলমণিপাত্র চন্ত্রগ্রাসকাবী মি*হিকাতনযেব সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইতেছিল, যে 

স্থানে কম্তূবীপন্ন পূর্ণ বজত ভাজন শশখণবব তুল্যতা লাভ কবিতেছিল, 
যাহার এক প্রান্তে বাশীরুত চম্পক কুসুম হুমেক পর্বতের এবং মল্লিকাবাশি 

কৈলাদ পব্বতের ক্ষুদ্রতা প্রমাণ কবিতেছিল, যেস্থানে নৈবেদ্যান্ি 

উপহারেব অবস্থাপনবশতঃ অল্পপবিমিত তূমিও দৃষ্টিগোচৰ হইতেছিল 
না, মহাবাঁজ,নশ সেই দেবগৃহে প্রবেশ করিয়া মি থচত পী ঠ উপবেশন 
কলিলেন। 



একবিংশ সর্প । ১০৫ 

নল প্রথমে ভক্কিভাবে দিনকবের পুজ! খরিয়া বক্তচদান ফলেব বীজ 
মালায় তুরধ্যমন্ত্র অপ করিতে লাগিলেন, পৰে বিকলিত যুন্ত.বাদি কুস্থমে 

শরন্কবেব পুভ1 করিয়া তাহাব পদযুগে পুষ্পাঞ্জলি প্রন্নান পূর্বক সাষ্টা্ে 
তাহাকে প্রণাম কবিলেন ১ বোধ হহল ঘেন কন্দর্প "আব আমি শঙ্ত্ ধারণ 

কবিব না৷ আমি আপনার ভৃত্য, আমাকে বক্ষা করুন” এই বলিয়া স্ীয় 

শস্ত্র শিবের পদগ্রান্তে সমর্পণ কবিতেছে। শিবপূজা সমাপন করিয়া 

নশ দ্বাদশাক্ষর মস্ত উচ্চাবণ পৃব্বক পুকুণ্বাত্রমেৰ পু কবিতে লাগিলেন । 

তীাব প্রদত্ত স্বর্ণকে তকামাশ! নাবাধণেব বক্ষঃস্থলে শোভা পাইতে লাগিল । 

তিনি বিবিধ উপচাবে নাবাষণেব পুজ1 কবিয়। স্তব কবিতে আবস্ত কবিলেন , 

কহিলেন, “হে গ্রভে!। আপনাৰ স্ততি বচনপথেব বহির্্ৃতি ঃ অতএব আমি 
আপনার যে ভ্তব করিব, তাহা আঁপনীব পক্ষে নিন্দাই হইবে । হছে 

দয়াময় | আামি যে নিরর্থক বাক্য প্রযোগ কবিতেছি, তাহা ক্ষমা! কবিবেন। 

হে স্বপ্রকাশ। মাদূশ জডব্যক্তি যে আপনাব বর্ণন কবিতে অভিলাষ 
কবিয়াঁছে, ভা! অন্ধকাবেৰ সুর্য তেজ" প্রকাশে অভিলাষেব ন্যায় অত্যন্ত 

ভনুচিত। হে ভগবন । যদিও আপনি বাক্য ও মনেব অগোচব, তথাপি আমর! 

স্তব ও ধ্যানে বিবত হইব কেন? চাক অতিদুববর্তিতাবশত্ঃ খাবাধবকে 
লাভ কবিতে ন1 পাবিয়! উৎকণিত হইলে ধাবাধর তাহাকে জলদানে 

পরিহপ্ত করে। হে হাব! শহ্ান্থব বেদ অপহবণ কবিলে তাহার উদ্ধার 

বাসনা যে সময়ে আপনি মৎ্ল্তমূর্তি পরিগহ কবিযাঁ সাগাবে প্রানঘশ কবেল, 

তৎকালে আপনার পুচ্ছদেশের আস্কালনে উদ্ধাদশে উিত সমুদ্রধল 

গগনসন্বন্ধে ধবলত! প্রাপ্ত হইয! মন্দাকিনীৰপে গগনে অবস্থান কবিতেছে | 

চে ভগবন। প্রতি স্থষ্টিত ভূমণ্ডশ ধাবণ কবাতে যাহার পৃষ্ঠে চক্রাকাব 

কিণ বর্তমান রহিষাছে, আপনি সেই কমঠনূপ পরিগ্রহ পূর্বক ধরণী 
ধারণ দ্বাবা জীবগণেব প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। হে ছবে। 

অ*পনি বে মুর্তি পবিগ্রহ কিয়া পাতাল হইতে খবিত্রীকে উদ্ধার করিয়া- 
ছিশেন, সমুগ্রচুষ্ঘকে যাভার খুববিষ্তাসে সমুৎপন্প বলিয়া বোধ হয়, 

আপনার সেই বরাৎমূর্তির দণ্রট আমাব অভিলাষ পবিপূর্ণ কক্ষক। হছে 
মৃনি"্হছ। আপনি শ্বীধ তক্ত প্রহলাদেব পরিত্রাপনিমিত নৃসি*হন্ধপে অবতীর্ণ 

১৪ 



১৭৬ নৈষধচরিত। 

হইয়া গ্ানবগরণেব আদিপুরুষ হিবগ্যকশিপুুক ব্ধ কবিয়াছিলেন, এক্ষ”ণ 

খঘনগম্ভীর সিহনাদে আমাকে রক্ষা করুন। আপনার হস্তে যে নখবপ 

অঞ্কুশপঞ্চক হিরণ্যকশিপুর উদরান্ধকূপে নিমগ্র বাসব সম্পদেব উদ্ধারসাধন 

কবিয়াছে, তাহ! আমাদিগকে বক্ষা ককক | হে বামন! আপনি কপট-বাক্যে 

বলিক ছলন! করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার অভিলাষ পবিপূর্ণ বকন। 
পূর্বব্ন্যার্জিত কর্ম্ম অনুসারে উত্তাবাত্তর জন্মের গ্রন্থন হেতু “আত্যন্তিক 
£খ নিহৃত্বি মুক্তি, এই বাক্যেব অসঙ্গতি হা, জন্ম নিবৃত্তি না হইলে 

কি প্রকারে মুক্তি হইবে? এই পূর্বপক্ষ হইলে আপনার শ্রতি সমাধি 
ব্যতীত অন্ত কোন সমাধি সিদ্ধান্তবপ স্কবিত হয়না। হে আপ্রকাম। 

আপনি কি নিমিত্ত ত্রিজ্গৎ সৃষ্টি কবিভে"ছন ? যদি নির্মাণ করিলেন, 

তবে কি জন্য অকাবণে ন্দে কবিতেছেন ? যদ্দি ইহ। আপনণ হইতেই বিনাশ 

প্রাপ্ত হইাব, তাহা হুইল কেন বৃথা! পুন,পুরঃ মূর্তি পবিগ্রহ করিয়া 

ইছাকে পালন কবাতছেন? লক্ষী স্বভাবতঃ চঞ্চল! হইলেও সমুদ্র হইত 

উখিত হইয। আপনাব চবণ, হস্ত হর ও নষনে অবস্থিত চিব পরত 

জারবী, শঙ্খ, কৌন্তত ও চন্দ্র অবলাক7ন স্বীয় চাপজ্য পবিত্যাগ পূর্বণক 

আপনা্ত অবস্থান কবিতেছন। £হ বিষণ! মার্কগ্ডের আপনাৰ উদবে 

বাহ ত্রিজগতেব ন্যায় সমস্ত বস্ত ও অন্য মার্ক ওয় দশন করিয়া, আপনার ও 

উদবস্থ মার্কগেষেব স্বরূপ নির্ণর করিতে না পাবিষা বছর্শভ হইয়াছিশেন। 

আপনিই তীহাদেৰ উভবের স্বরূপ অবগত আছেন। এই হ্থাবরঞ্জঙ্গমাত্মুক 

বিশ্ব আপনাব শক্তি প্রভাব স্থষ্ট হয, স্থষ্ট হইয়া আপনাব অন্শভৃত অহিপাত 

শেষেব মন্তকে অবস্থিত হয় এবং আপনি প্রলবকালে মায়া শিশুত্ব অবলম্বন 

কবিয়া ইহাকে উদবমধ্যে স্থাপন কবেন ১ অতএব আপ নই সর্বথ| জগতর 

অবলম্বত্বগ। ধাঁহাব সলিল ধর্মে পত্তিব কারণ, সেই গঙ্গা! আপনাঁব 

চনণে শোড| পান, অর্থে আদ কাবণ লক্ষ্মী আপনাব হৃদযে, কাম 

আপনার অধীন এব* আপনি স্বয়"ই মুক্কিপ্রদব্রন্ধ , অভএব চতুর্বর্গ প্রার্থি- 
গাণব আপনাক্ষে আবাধন1! কবাই বর্ূব্য। যে সকল লোক পবিহান 

প্রসঙ্গেও নরকনাশক ভবদীষ নাম উচ্চারণ কবে, তাহারা নরকেব ভয 

করিবে কেন! প্রত্যুত নরকই ভাহাদিগ্রেষ দিকট হইভে শঙ্কিত হয। 



একবিংশ সর্গ। ১০৭ 

বৈষ্ণব লোৌকে অন্যান্য মৃত্যুকারণ অপেক্ষা দারণ বজ্রনিপাঁত হইতে ৪ 

তাঁত হয় না, কারণ বজ্রপাতকালে হঠাৎ তাহাদিগে কণ্ঠ হইতে বিনা 

প্রযস্ত্রও আপনার নাম বহির্গত হব, তাভাঁতেই তাহাদের মোক্ষত্রা্ধি 

হম। হে বিকো। স*সাবিগণের চিত্ত সর্বথা শুদ্ধ হইলেও তাহাতে যে 

রাগাদিদোষ সমুৎপন্ন হয়, তাহা ভবদীয় ধ্যান সম্থার্জনীতে দৃরীক্কত হয়। 
হে নাথ। আপনি হূর্য্যরূপ দক্ষিণ লোচনে সুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিধা আমার 
অজ্ঞানান্ধকাঁব দু্ীভূত কক্ুন এব* চন্ত্ররূপ বামলোচন দ্বাবা আম]ব ত্রিবিধ 

ভাপ নিবাকবণ করুন। হ প্রভে।। আমি প্রত্যহ বিধিনিষেধবপ ভবছীয় 

আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছি, হাঁধ! তথ'পি আমি একপ নিলজ্ঞ যে, মহাতপস্যা 

ল্ত্য ভবদীষ অনুগ্রহ লাভ কবিত ইচ্ছা কবিতেছি। যেরূপ দরিগ্র ব্যপ্জি 

বর্ণ পর্বত অবলোকন করিষ। বহু স্বর্ণ গ্রহণে ইচ্ছা থাকিলেও অতি জীর্ণ 

স্বীয় বন্ধখণ্ড তান্ুরূপ অল্প পবিশিত স্বর্ণ বন্ধন কাব, সেইকপ আমিও 
চিন্পবমাঁগুতে আপনাব সমন্ত মহত্ব কিন্ধাপ ধাবণ করিতে সমর্থ 

হইব?” নল এইকপে বিষুব ভ্তব করিয়া সমাথ দ্বারা তীহাব প্রতি 
একতানচিত্ত হইলেন এব" ধ্যানবলে তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিয়া নৃত্যগীত 
প্রভৃতি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিতি লাগিলেন। অনস্তর ভক্তি- 

ভাবে হরিহবেব পুজ্জাবিধ সমাপন করিষ। ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত ধনদান 
কবিলেন। 

নিষধেশ্বব এইরূপে স্নানাদি নিত্যক্রিষা সমাপন কবিয়া ভোজন গৃছে 

গ্রাবশ কবিলেন। তখায় অযৃতযষ শাকহপাদিযুক্ত ওদন আশ্বাদনে 

আনন্দিত ভইয়া বৈতন্ত সদৃশ সচিত্র প্রাসাদে আবোহণ করিলেন। 

দময়স্তী ও গৌরী প্রভৃতি দেবতাগণেব যোডশোপচারে পূজা করত স্বামী 

ভোজ্নানস্তর ভোজন ক্বিয়া সেই প্রাসার্দে আবোৌহণ করিলেন । 

সরীগণ কেহ শুক পিগ্রর, কেহ কোকিল পিঞ্জব, (কহ বা বীণা হতে 

লইযা তাঁহাব অন্ুগমন করিল। সকলে নালর সমীপে উপস্থিত 

হইলে সখীগণ বীগাবাদন ও মঙ্গীতালাপ হ্বাবা নলেব আনন্দ বিধান কবিতে 

লাগিল। র্ 

অনস্তব হুর্য্য অস্তগমনোনূখ হইশে দম্যস্ত্ী প্রাসাদের উপবিস্থ হইয়! 



১৪৮ নৈষধচবিত। 

ফেলিকুল্য। দর্শন করিতে লাগিলেন । কৃর্য্যবিষ্ব বক্তগামী কুল্যা সনিল 
প্রতিবিদ্বিত হইয়া! শোভা! পাইতে ছিশ, চক্রবাক মিথুন যেন তাহাকে 
মণি'ভূষিত| সর্গাী বোধ করিয়াই পরস্পর কৃলঘ্বর়ে উপবেশন করিয় কান্ৰ 

ধ্বনিতে সব স্ব বিবহ পীড়া ব্যক্ত কবিতেছিল। দমযন্তী চক্রবাক মিথুননর 
তাদ্বশী ধশ! অবলোকন দীর্ঘনিষ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক নলকে কহিলেন, 
“হে সাদয়। হায়। এই চক্রবাক যিধুনবৰ অবস্থা অবলোকন কৰ। উহ] 
দর্শন করিলে কোন মনম্বী মনুষ্যের অন্তঃকরণ দুঃখে আবুল না হয়? 

হে নাথ। মার্তগুদেব কুমুদগণেব ভাবি শোভা! সহ কবিতে ন|! পা বযাই 

যেন সত্বরগমনে অভিলাধী হইযাঁছেন। বোধ হয় বিধাতা চক্রবাক 

মিথুনের বিচ্ছেদনিমিত্ত এই মন্ধ্যাকাল কগাণকে ভ্রমণশীল নৃর্ধ্য শাণচা 
তীক্ষ করিতেছেন ।” 

নম দমধন্তী বাক্য আকর্ণন কবিয়া কহিলেন, “ প্রিয়ে। তোমার বচন 

পরম্পরা ভাবীর বীণাধ্বনিসদৃশ । কোকিলগণ তোমীব এই অমৃত নদী 
গ্রধাহ দৃপী বাঁণী সম্যক্বপে শিক্ষা কবিতে অসমর্থ হুইযা৷ এই উগবনস্থিত 
হকার তরুৰিটপে উপবেশন পূর্বক বারণ্বাব ঘোষণ! দ্বারা অভ্যাস 

করে। অধি প্রিষে। আমি তোমার বাক্যের কি ঞশ'মা কবিব? অয়ি 

হুদতি। বদি তুমি চক্রবাক মিথুনেব বিধহ অবলোকনে দু'খিত হইযা 

থাক, তাহা হইলে আমাকে আদেশ কব, আমি কুল্যাসমীপে গমন কবিয়] 

নুর্য্যের নিকট গ্রার্থন1। কৰি তিনি 'যন অন্তগমন না| কবেন। দমযন্তী 

মলেব চিত্ত সন্ধ্যাবন্দনায় উৎন্ুক বুঝিতে পারিষা মৃদুভাস্তে বদনদেশ ব্রি 

করিলেন। অনস্তব নল মন্ধ্যাবন্দনার্থ বহির্গত হইলে তিনিও সথীগ্রগ 

উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। 
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নিষধেশ্বব সন্ধ্যাবিধি সমাপন পূর্বক দমযস্তী বিরহে বহঙ্ষণ্ বচির্ভীগে 

অবস্থান কবিতে ন1 পাবি! পুনর্ধাব সেই সৌধে দময়ন্তী সমীপে উপস্থিত 

তইলেন এব* দমযন্তী কর্তৃক অধ্যাসিত পর্য্যাঙ্কব একভাগ উপবেশন করিয়া 

তাহাকে ক্ঠিতে লাগিল্লন, “ভৈমি। তুমি একবাব দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া 

এই প্রতীচীদিকৃকে অনুগৃশীত কব। বোধ হইতেছে যেন কেহ অলক্তকরসে 

ইহাকে রজিত কবিয়ান্ে। অরি প্রিষে। বোধ হয় ববিবপ গৈবিকগণ্ডশৈল 

গগন শিখর হইতে পতিত হইব বিচুর্ণিত হযাতে তাহাব ধূলিজাল পশ্চিম 
দিকে উখিত ইয়া সন্ধ্যাবাগ হইয়ান্ধে। বোধ হয় অস্তপর্ববতের 

শিখব নিবাসী শবরগণেব পালিত কুকুটসমূছেব যামান্তে কৃজনকালে 

তাঁহাদেব মন্তকস্থিত জপাকুস্মতুল্য বক্তবর্ণ চর্দ্মময় কেশর সকল উল্ললিত 

হইয়া পশ্চিমদিক্ রক্তবর্ণ কবিয়াছে। হে তৈমি? অবলোকন কর 

যাহাদ্দিগরকে নক্ষত্র বলিয়া বোধ হইতেছে, ভাহাব। নক্ষত্র নহে, সারংকালীন 

উদ্ধত্বৃত্যে চ্তরমৌলিব অস্থিমালা ছিন্ন হইয়া নক্ষত্রচ্ছলে দিক্মগুল শোভিত 
কবিতেছে। বোধ হয় দাডিমভুক্ কাল গগনতরু হইতে রক্তবর্ণ হুর্ধ্যদাঁডিয 

চয়ন পূর্বক তাহাব সন্ধ্যাত্বক্ পবিত্যার্গ করিয়া! বীজসকল মুখে নিক্ষেপ 

কবিয়াছিল, পবে তাহাদের বস আস্বাদন করিয়া ফুৎকাব পূর্বক পরিত্যাগ 

করিয়াছে, তাহাই নক্ষত্রকপে শোভা পাইতেছে । বোধ হয় ম্বর্গ গঙ্গার 

তীরবাঁসিনী চক্রবাকী সমৃ্ত বিবহ*পীভিত হইয়া যে সকল অশ্রবিশ্ু 

পবিত্যগগে কবে, তাহাই নক্ষত্র বলিয়া! বোধ হয় এবং তাহাদিগের পতনেই 

ক্রীণপুণ্য নক্ষত্র পতন অন্তৃত হর ।”” আনস্তর নল অন্ধকারকে উদ্দেশ 
কবিগ্বা কহিশেন, “শ্রিয়ে। অন্ধকাৰ বাসরসেতুভঙ্গে নিরর9গল হইয়া 

ধীরাবতেব দানজল প্রবাহেৰ স্তায প্রাচীদিক্ জাচ্ছন্ন করিতেছে? বোধ হর 

সুর্য সহত্র কবে দিবাভাগে যাহাকে উর্ধে উত্তোলন করিয়া রাখিযাছিলেন, 
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র্ষণে তিনি অন্তগত হওয়াতে সেই আকাশ দধঃপতিত হইছে, 

বাস্তবিক অন্ধকার বলিয়া কিছুই নাই। বোধ হয, কুর্্যদীপেৰ উপবিভাঁগে 

কঙ্ছল ধারপ নিমিভ যে আকাশখর্পর অর্পিত ছিশ, তাহাতে বহু কম্বল 

সঞ্চিত হইয়া গুরুত্বশতঃ পৃথ্িবীতি পতিত হইযাচে। বোধ হয় আদি 
পুরুষ হূর্ধ্য লোচনযুদ্রিত কবিলে তাহার নিবিভ পক্মজালকেই আমবা 
তিমির বলিয়া থাকি। হে হুন্দর। তিমিরতত্ব শিকূপণে বৈশেষক দর্শনেষ 

মতই (১) আমার সম্মত, লোকে বৈশেদ্বিককে ওশ,ক দর্শন বলে, অতএব 

তিমিরতত্ব নিরূপণে সে ভিশ্ন আব কে সনর্থ হইবে? পরে তিনি শশধরাক 
উদ্দিত অবলোকন করিষ! কণ্ঠলন, প্রেষসি। তুমি এই বক্তবর্ণ শশধরকে 
অবলোকন কব। বোধ হয় এ্রবাবত অগ্রঞ্জকে সমীপস্থিত দেখিয়া সিন্দুব 
লিপ্ত মন্ত”ক ধাবণ কবিযাছিল তাহাতেই চক্র রক্তবর্ণ হইয়াণছ। হে ভৈষি। 

বিলোফন কর, চক্র দেখি'ত দেখিতে কেমন পাণ্বর্ণ হইল। বোধ তয় 

নিশা আকাশ শ্টমলপষ্ট্রিকায় খাটক| দ্বাব যে নক্ষত্র অক্ষবজাল লিখিষা 

তিমিরের ওণ বর্ণনা কবিষ ছিল, ভা! গ্রোঙ্ছন দ্বার! অল্প কবাতে চন্দ্রের 

কর পাওুবর্ণ ভইযাছে। আনব! যে সমযে চক্দ্রাক শশ্বতকান্তি দেখিতে পাই, 

অন্জদেশীয় লোকে সেই সমযেই ইহাকে বক্তবর্ণ দেখে, অতএব চন্দ্রের 

এই লৌহিত্য ও অশৌহিত্যের মর্্স কে নিশ্চয় করিতে পাবে? বোধ হয় 
বিধাতা শীত খতুর দিন সকলকে খণ্ড খণ্ড কবিয়৷ তাঁহাদিগের সাবভূত 

শত্র খণ্ড দ্বারা জ্যোৎনামরী বজনী নিম্মাণ করিষাছেন , অন্যথা শীত 
খর দিনমানেব অত! ও জ্যোতঙ্গাময়ী বজনীর লীতলতা। কিন্ধূপে 

হইল ? 

দময়স্তী একাগ্রচিত্তে নলের প্রসাদাদি গুপ-যুক্ত বচন পবম্পব! শ্রবণ 

করিতেছিলেন। নল তাহাকে তৃফীস্তাবে অবস্থান করিতে দেখিয! 

কহিলেন, “প্রিয়ে । তুমি কি কারণে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলে? 

ছুধাকব বর্ণনবাপদেশে পীহ্ব বর্ষণ কবিয়। আমার কর্ণকৃপ পরিপূর্ণ কর।? 

নলেন্স বাক্য আকর্ণন করিব দময়স্বী চন্ত্রের বর্ণন কবিতে লাগিলেন । 

কহিলেন, হে প্রিয়ে । বোধ হয় শশধর সমুদ্র প্রবাহ বৃদ্ধি করিবাব নিমিত্ত 

(১) বৈশেষিক মতে আলোকের অভাবকেই অন্ধকার কহে। 
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চন্্রকাস্তমণি ও কান্তবিরহিণী চক্তবাকীব নয়ন হইতে জল গ্রহণ কবিতেছেন। 
হে প্রাণেশ। বাত্রি-যমুনার অতি নীল জলপ্রবাহ সদৃশ অন্ধকাব অপস্যত 
হওযাঁতে চত্্রদীপ সম্বিত জ্যোতল্গ! সকত জলমব্যস্থিত অন্তবীপ দৃষ্ট হইতোছ। 
বোধ হয রজনীত কুমুদ্গণের স্কাশ কিরণেই নিখিশ জগৎ শীতল 
ও ধবল হুইষ1 থাকে, চন্দ্রের দ্বারা নহে , এজন্য দিবাভাগে চন্ত্র বর্তমান 

থাকিলেও কুমুদকুল সন্কুচিত থাকে বলিয়! সমস্ত জগৎ বাত্রির ন্যায় শীতলত! 

ও ধবলতাধ শোভিত হয় না। এই শশাঙ্ক চকোঁবগণাক নিজ উত্জ্িকা দান 

কবেন, দেবগণকে সুধা ও মহাদেবাক নিজেব অবয়ব কলা! দান করেল, 
ইনি করদ্রুযের সন্চাদর, স্থৃতবাং এ স্মন্ত পরোপকার হ'হাব পক্ষে অতি 

সামান্য । এই চক্দ্রিক! শশধবেব পুত্রী হউক বা সাগরের নৃত্যের উপদেশিক! 

হউক, কিন্ব! চকোবেব পেয় হউক, অথবা পোক নয়নের বয়স্য! হউক, 

কিন্তু কুমুন্দব সত হাব সম্বন্ধ অনির্বচনীয়, যোহতু শোকে ইছাকে 
অন্ত কিছু না বশিল্লা কৌমুদীই বলিয়া! থাক। চন্ত্রষে নিজেব কারপীতৃতত 
সমুদ্রেব হ্রাস বৃদ্ধি গুণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহ আশ্চর্য্য নহে, তবে ইহাই 

আশ্ধ্য যে, ইনি সমুদ্রের ভ্তায় প্রত্যহ হাস বৃদ্ধি না পাইয়া পক্ষান্তবে 
প্রাপ্ত হন। হেনাথ। বোধ তয়, শশক উন্তানভাবে চন্দ্রে অবস্থিত আছে, 

আমরা তাহাব পৃষ্ঠাদশ বিলাকন করিতেছি, তাতাই কলঙ্ক বোধ* 

হইতেছে । যদি সে অনুত্বানভাবে থাকিত, তাহা হইলে তাছাব উদবরের 

শ্বৈত্যবশতঃ চন্ত্রমধ্যও ধবল দৃষ্ট হহত। শশকেব এই উত্তানভাবে 

অবস্থান নিশ্চিত হুওযাঁতে “দেবগবগণ উত্তানভাবে স্বর্গ বিচরণ করে? এই 

শতিতে আমার অধিকতব শ্রদ্ধা হইল। যদি বল যে, শশকের পৃষ্ঠদশ 

রক্ত ও কৃ উভষ বণ মিশ্রিত, অতএব কেবল কৃষ্বর্ণ বোধ হইবে কেন ? 

তাহাৰ কাবণ, বক্ত ও কৃষ্ণ উভববর্ণ মিশ্রিত বস্তকে দূর হহুতে অবলোকন 

কবিলে কেবশ কৃষ্ণবর্ণ বলয়াই প্রতীতি হর, রক্তভাগ দৃষ্টিগোচব হয় না। 
বোধ হয়, যে পণ্ডিতগণ কমলেব দাহবিকার নিমিত্ত তুষারে বহর অস্তিদ্ব 

অনুমান করিয়াছেন, তাহাব! তুষারময় চন্্রেরে কলঙখ্ধকেও তাহার 

যুমরূপে সমর্থন কবিষাছেন। বন্থধা জগভের ভাববহনে পরিশ্রান্ত হইয়া 
প্রতিবিদ্চ্ছলে চক্রে প্রবেশ করত পরিশ্রম অপনোদন করেন, সেই ছায়াই 
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কলম্বয়পে অনুমিত হয। বোধ হম্ব জুষেফু বুকাল লীশবর্ণের সংশ্রধে 

মীলবর্ণ হইয়াছে, অন্যথ| চক্রের জগৎ প্রতিবিষ্ব কলস্কে ভাঙার পী অণ্শ 

দৃষ্ট হইত । সমুভ্রমধ্যে অশ্ব ও গজ ছিশ, অভএব ভাহার পুত্র শশাঙ্কে যে 

শর্শ থাকিবে, তাহার বিচিত্র কি? বোধ হয দিকৃকাষ্ঠ বহুকাল গ্রীষ্ম ও 
বর্শাতে অনাবৃভাবে থাকা ভাহাত্ত বহু ছত্রাক উৎপন্ন হইখাছ, তন্মধ্যে 

নক্ষতরগণ ক্ষুদ্র ছত্রাক ও শশধব বৃতৎ ছত্রাক । বোধ হয় "চান্জ্ব কিষণ 

নুধাঁময” এই প্রবাদ মিধা। হইবে, যলি সশ্তয হয়, তাহা হইলে এ সুধা জঞ্জা 

মরণ ধ্বংস কবিতে পারে না, অন্যথা চকোরগণ চন্ত্রেব কিরণ পাঁন কবিষাও 
ভবামবণ রি হয় নাকেন?, 

নিষধেশ্বর দমরন্তীর বাক্য শ্রবণ কৃবিয়া! অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন 

এবং সহান্তবদান কাত লাগিলেন, হে তন্বি। যদি সহ্ত্র সহশ্র নক্ষত্র 

একত্র কবিয়! অন্য চন্দ্র নিম্মাণ কবা ষাধ, তাহা হইল সেই নিষ্কশঙ্ক চন্ত্র 

তোমাব বদনেব সদৃশ হইতে পাবে । চন্দ্র ও পল্প উভষেই (তোমার বদনেকপ 
শোভাপ্রার্থা, এইজন্য বোধ হয ইভাদের পবম্পৰ বিাবাধ দৃষ্ট হয়। 

হে প্রিয়ে। চন্ত্র মত্রিনত্র হইতে সমুৎপন্ন, অতএব তিনি যে আদিপুরাষব 

ধাম নয়ন হইবেন, ভাঁচাতে বিচিত্র কি? দেখ, দেখ, রজনী বজবী ছুগ্ধাক*মুদী 
* দ্বার ক্ষণমাত্রে অন্ববের মশিনত। প্রক্ষালন কবিধাছে। অরি কৃশোদরি। 

বোধ হর অন্তগমনকালে চন্দ্রের একাদশ কল একাদশ রাদ্রেব মন্তকে গমন 

করে, অবশিষ্ট পঞ্চকল! কন্দর্পের তৃণীতে প্রবেশ করিয়া! তাহা বাশন্ব 

প্রাপ্ত হয়। শিব এই ওষখিপতিকে মন্তণক ধাবণ কবিষাই বিষপাঁন ও 

ভূজঙ্গধারণে সমর্থ হইযাছেন। তনয়গণ শ্রদ্ধাবশতঃ পিতৃগণ উদ্দশে যে 

পবিত্র সতিলোদক অর্পণ করে, "াঙ্কাই চন্ত্রে সঙ্গ হইয। তিলসকল কলঙ্ক 

ও জল পীযূষ হইগ্াছে। হে পরিয়ে! তুমি এই সটান হঈতেই অবলোকন 
কব, কুঙ্যা সলিলে চান্দ্রর কেমন প্ররততবিত্ব পতিত হইখানছ, বাজহ*দী 

রাজহংদবোধে এই কুল্যা-সলিলে নিমগ্ন হইয়া ইহাকে চুম্বন করিতেছে, 
বৌধ হয় দেবগণ দিবাঁভাগে অমৃত পাঁন কবিয় চক্জ্রকে শৃন্ত কবেন, 

পরে সেই চন্্র রাত্রিতে প্রতিবিশ্বচ্ছলে তোমাব এই ক্রীড়ানদীতে মগ হইবা 
পুদর্বার অমৃতপুর্ণ হয়। এই কুল্যাব কুমুদিনীব প্রন্ন কবে চত্বর কয় 



ইশ নর্গ। ১১৩ 

মিলিত হইলে দাঁনজল মধরনচ্ছলে ঘেন ইহাঁদিগেষ বিবান্বিধি প্রকাশ 

ফরে। চন্দ্রেব জনক অন্রিনেত্রেৰ একটি তারা, কিন্তু ইহাব সপ্তবিংশভি 
তারা, অতএব পিতা! অপেক্ষা ইচাব সম্পদ্ অধিক। বোধ হয় বিধাতা! 

নিখিল লাবণ্য একপাত্রে সঞ্চিত কবিয়! তাহা হ্বাধা! তোঁমাব বদন নির্মাণ 

করিয়াছেন,পবে সেই পাত্রে লগ্ন অবশিষ্ট লাবণ্য দাবা চন্্র নির্মাণ কবিয়াছেন, 

এজন্ত চন্দ্রের কিয়দণশ মলিন হইযাছে, অবশেষে সেই লাবণ্য পাত্র জঙ্গে 

প্রক্ষালন করিধাছেন, এজন্য অদ্যাপি সেই লাবণ্য অণ্শ কমল নির্মাণ করে। 

বোধ হয় বিধাতা চন্ত্রমগ্ুলেব গুণ সকল গ্রহণ কবিষা তোমার মুখ নির্মাণ 

কবিষাছেন ১ এজন্য চদ্র দাষেব আকৃব বলিষা। দোষাকৰ হইযাছে। 

বোধ হষ প্রতি বাঁ চন্দ্র গলিত স্থধা দ্বাব। সূর্যযাশ্বখুবজাত পর্ত সকল 

পবিপুবিত হয়। তাহাদিগস্কই নক্ষত্র বলিয়া বোধ হয় | অগি গ্রিষে। 

দেব স্ধাণ্ত আমাদিগেব প্রতি প্রসন্ন হঙন। নিষধেশ্বর এইকপে (প্রএ৩ওমা 

দময়স্তীব সহিত একান্তে স্থখে অহোরাত্র অতিবাহন কবিতে লাগিলেন । 





সশধিবেদব্যাসতপ্রলীতস 
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প্রথম পাদ” । 

অথাতো ভ্র্গজিজ্ঞাস। ॥ ১ ॥ 

মু ৯ অমবখ ও তক্ষছয সুখ "হব ৯ যখন শান্মব উক্তি তখম 

ব্দধী৩/বদ ধযজ্ঞ পক্ষের পে বট জ্ঞাস বকি এয জন? এইকপ পুর্ব 

[ক্ষবখণনর্থ ৩াধান বেদলাস এই শাস্ত্রে প্রথমে অবভাবণা করিজ্তে 
(ছব -অননরব (অব ) * এ২ং কহ অন্ষদিআঞাস ডচিত অর্থা বেদাধ্যযন 

ঘবই ৩০৮শ জন ও তশী প্রবৃত্তিব সন্গান্ন অন্ছ সত্য বিত্ত তধাপি 

শামা বেধাপ যানি শভাপদব শা 7 কুঞ অমভ্ভাবনা শিবদ্ধন পবমার্থধপ 

পরাগ জুনের স্থৈধটিঘ [ার্থ ঝিনী [দিজন্বলিত চঙ্াক্ষণী ব্রহ্মুত্রের 

শ্রয়োজ« ব প আ ন্দবর্ট বস বচ্ছ ভজ্ঞাসা ক৩ব্য ॥ ১৪ 

জন্মাস্স্তা যতঃ ॥২॥ খ 

"৩ আ ২ ষে *রা ববিগ্মান বিজ্ঞানকে শবকপ ব্রঙ্গকে ) বিধিত 
শইনল নিপাপ ইত সব্বেশ্বা্গ প্রাপ্ত হণ্ষ যয কুতবা প্রঙ্গ এই ষে 

জিজ্ঞাম্ত ত্র্ধ ভব িন্বা নবশ্বর ৭ এই সন্দ্বদবণার্থ জিজ্ঞান্ত বক্ষে 

লক্ষ] নকদিত হইতেছে _থা সইতে ভমশি হয় অব, আক্রহ্গস্ন্য পর্ধ প্ 

চতুদ্দশভুবনাশ্রক বিশ্বের স্ষ্টি স্থিতি ও লয ্ইতেছে সেই ব্রহ্ম প পদার্থ ই 

জিজ্ঞান্। ত্রিঙাপতাপিত জীব মুক্তিলাভার্থ সই আশ্রিতস*সল ফ্যাঁসাণন্ব 

ব্রদ্মশ্তবিষয়েই নিজ্ঞালা কবিবে ॥ ২ ॥ 

* শেদব্যান বদি ও প্দতই বিব্রহ্থীন তথাপি ভন্কতৃঁক ন্ষলিনাস্াশকাষ জস্মকণ্ঠ 
ঘিনিক্হ প্সথ এস মান্গহলকরূণে বারছত হও এক্িরিন্ছ অছে। 



২ বেদান্ত দর্শনমূ 
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আন তহ৭ যায মুগুল অন্ন ন ব নধ কলে ক 

মমর্থ নশ্নে ৩ 

তও, সন্ধয়াতৎ ৪ 

সশ ৯ পরবে তে খন ছ [গা যু ? 

প্রা কম্মেব ? ধ ১ সস. ভা £ নল বন্দ 

খলি-েপব যন নৈ.- ি. ৯ ভা ছ 

প্র ম্তবও্ ৯ কব খ 

উহ কেবলশা তা্পী৪৩ নন 

কবিষ ৩লবম্ শা চু হ শন 

€গ্যত্ব কদ চ গুছ ই 7 রি ম 

পথ্য হ্গ ঘ্ঘখ ঈল 
ই ঘ সিস্ট 

লি প্রতর্শি ভাল কেদঘেক ক টি 
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টি ী্ক বাঁ দলি অগ্ছ শক হন নু চ 

শল্দ শি লে স্পশ্দ চ শব ও শন 
বচ শা নেন স বশ নয 

সখ বকব কত বন তবাবণা ন্দশদ চ বৰ 

শন কেই ন কৰে [নন -াধশকর অনচ টি প নে 

দব কশীধশা ০0 ৯ ছন ৯বথাট ল কণদ্বেদ ব 

বনী বকনিনুভি ধ য €ট৯ক্প কস্মসন পাকা 
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চখ অতএব মীম ৮ হল ষ ধশ্বশক্বচ ৫ 

৪ 



পখমনে শধ্যায । তি 

গেৌশ্চেোোত্বশব্দা, ॥ ৬ ॥ 

বদ জন তেপবে ষ বেদবচ্যপন্ড অরণ্ড 21্*াঁ বেদ 

দ৯ শুদ্ধ প বচ্যাদ্দ শিব পথবশি উকৃু যষ্ঠ হা 

৯ বৰ ৬৬ব প ৬ 7 চ »*লেওক্ক্ষকে সণ্ডণ বা যাইতে 

নস বেন স্থতিব পু ক একম আব লন ৩াধিআশ্ন্দ 

বদ খ প্রকাশ বর্ণ হ ৩ম্ম  ৩ও ভদ্ধ পণ 

শী বচ প্র ৩ ৯ হ হকদ্বব ক ৮ চ বন্দ ব্য ইতে 
চা শে 

তা চ্ঠম্ত মোক্ষোপদেশাৎ। ৭ 

[ কন্ছ ১: £ *ব মন্দ শ বব তস 
শ ত্র গু ক্ম রি 

শা লে প্ ঢ দি 

ন বমেক্ষ নদ" অভ 

(দম প্রবচনাচ্চ | ৮ 

নাত সশ বি 0 স্লান নব ৰবঁঙ্ব 

্ঃ রি ৮ শীক্কী ন্যদি 
র্ ব ৮. বন 1 খ সশ্ৰ 

1 গুণ নিব 

শুন বন কত ন নম নয়নক 

এ ক ৯. নি বৰ উদ্ধ শব শধোয ব 

খাল বৃ ্ ব ব বে স্পা 

এঙাঁণ ল 

শাপ্যশু২ৎ ৯ 

অ ওই পর্ণ অহ বব ছ নব খ ৯ 

হি ই বশ পম ম্ই্ বপু॥। বঙ্গ 

৬ শন কট ই নু» নম ই 

শ বত চে বস ওহ বি শদিক্টপ বদ 

চে. আনি. বিজি রি * 



£ প্বদাস্ত দর্শনম্ | 

গতিসামান্থাৎ ॥ ১০ ॥ 

জগ্তণ নিগু ণভেদে ব্রহ্ম ছবিবিধ ন্মধ্যে সগডণরন্দ বিখেব কাশ সন্বক্ছর 

সাবাপাবি ও সর্বশঞ্জিমান এবং নিগু পত্রহ্ম পু জ্ঞানম্বক৭ ও ন্বব্ধপ 

বিশুদ্ধ বেদের শক্তি সগ্ণব্রদ্ষে এব বেদবাপ্ক বা পন [গু কবে 

এই প্রকার মল্ব নিরাসার্থ এক্ষ ৭ দশম তব অব৩ বণ! শস্ে ছ 

ব্রহ্ম এববপ ইহা বেদমাত ই প্রতিপন্ন আছ ১৩ শিওণতেদদ কলশ » 

বেদমাত্রেই লিখি৩ অছে ষে পবমাত্ব প বিশুদ্ধ আব্বু শিখিল ভশ ব 

একমাত্র কাবণ সর্বশক্তিম' ও বিজ্ঞা- ন পবম লব উপাঁ ছাব 

দবর্ণপবর্গল 5 হষ অখিলবদ্ধনও ছিন্ন ₹্য খাষ *৩ও প্ৰশ ক্ক ব 

জন্বশক্তিষাপি ব্ণি আছ ১ 

শ্রতত্বাচ্চ 17 ১০১ ॥ 

এক্ষাণ পিগুপত্রক্ষব বাচত্ব কখিও ক্ঁদে কঠব দ আর্ট 

লিখিত আছে কম্দ মশ্লাদিকপভে ৯ 1 ন ছাবম বন ভদষে 
ঢভাথ বিবজি৩ তিনি ব্রম্দত্ডেব সবল ন ব পবব্নি বাঁ হন 

নি সব্বন্ত্যামী তিনি গ্বযদয কাকে অশ্রধদন কবন 

“নি কম্মনশাবে জীব ণক ললান খাঁ থাকেনা লী গণযে শবল 

কম্ম কবে জমস্তঁ তিন অশিতি 21 নিক চ্ছিন্র চি স্বকপ 

নি শুদ্ধ 7 ও ম শুণব্ ৩ অম্ব সমসরে খেশমক্ভ্ 

লাঙ কবি [শি শব বিব ৩ 

অবাচ্য বক্স শ্রন্দিরি যম শবে লঙসন্ত ক্ক্বা শা ন 

তরঙ্গ উক্ত ্হযাছে খন্য ওলি কাচ ক্ঠাশন্টি ব শিপ কলে 

জ্ঞান স্ব প্রবৃণি শিমিন্াাব বশ ন্মতধীশট লব ল্য ন অশ্বে 

কথা বলিয খা বন একশ ক্চিকিদ্ধ শাল শনশ নব অবাচ্য বশ 

লক্ষণাশক্ষির গমন আশন্তব নবখ মন নিঙণ*কফেব ঢ প 

হদ্যন্দন ন হয ব কাল৯ সগুণ নিগুণ বল ধক্দ্যিযাথাকে নিগুণাদ 

শব্দসমূ নিগু ণ্ দি ধম্ম ছাবহ বাক্যস্বৃঙিব মিত্র স্ব ব 

ছ্ছুতবা নিগুণ শকপব ইহাঁ প্ররপন্ন ৯ ছ থে ক্রদ্দ প্রা্তত 

গুধবর্জিত এব স্ববপানুবদ্ধি অপ্রাক্৩ গুণসম্পন যুর্তেও এ্বপ 

ভাবের উক্তি আছে নুতবা স্পইই ৯ হই ছে যে পূর্ণ বিশুদ্ধ হরিই 
বে্দবাচ্য 



গ্রথমমোহ্ধ্যাষঃ | ্ু 

এই ষে একাদশটা কত্র কথিত হইল, ইহ! পাঠ কবিলেই তন্বভানের 

উদয ভখ 1 ১১॥ 

আনন্ময়োহভ্যাসাৎ ॥ ১২।॥ 

অধুনা জিচ্ঞ'্ত হই? পাব যে ত্র আনন্দময় পুকষ জীব বিশ্বা পবব্রহ্ধ £ 

যখন “এই আত্মা শাবীন এই প্রকাব দ্রেহসম্বন্ধপ্রতীতি হয়, তখন আনন্দময় 

পুন্ষই জীব এ কখা খলিতে দোষ কি? এই প্রকব পূর্ববপক্ষ কবিষা 

দ্বাদশ স্ত্র দা তাহাবই মীমান্সা করিতেছেন --৬ পুকষ অন্মুয় প্রাণমষ, 
আনদময ₹ "া'দিকপ বর্ণন দ্বাব আপাতত” আনন্দময শব্দে জব বুঝায় বটে, 

কিন্তু তাহা নে আনক্ষময পু ব্দ্দকেই বল”ত ভইবে। পুন পুনঃ আননা 

ময »ব্য বলাডে একমান ত্রক্ষবেই আনন্দময় বুঝিতে হইবে। অন্নময়াদি 

ছুপ্ময কে'সসম্ব মাধ্য অপন্দমষ কোষে উল্লেখ আছ সভা, কিন্ত 

৩'ভ তে শাহাব মুখাকেব হানি নাই, কেন না উহা এ সমস্ত কোষেরও 

অন্ভত। অনম্াদি প্রকরণে আনন্দ্ময়্েব উল্লেখ থাবিলেও আনন্দময় 

পুকষকে বক্ষই বলিতে হইন্ব। বকণ নম্ধদিজ্ঞাহ্ নিজপুল্র ভৃগুর নিকট 

ক্লিম্রপছিলেন আনন্দ্ময় পুককে জ নিতে পাবিলে আনন্দময় পুকষের সহিত 

বিশ ব করিতে পাবে। এই অমস্ত এব অন্তান্ত প্রমাণেও জানা গেল যে 

ত্র ত শদম্য অনময়াদি নাহন। পবশাত্মাব শখারকও অবিকদ্ধ। পৃথিন 

“শ বশবাব আ্র্ততেও এইকপ উদ্তি অছে। সুতবা এই অধ্যাত্বশাস্মর 

শ।বীবক আধখ্যাও অনিকুদ্ধা শহাবা আনন্দময় স্থাণ ব্রহ্মপুচ্ছ ব্যাখ্যা 

কবেন *ছাদেব দে মত শুক্তিস মূ নশে। কেননা খকপ (বাখ্য। 

কবিনে শব্াক্তের ভঙ্গদোষ হয় গুকমণ *বও আদব খ কে না॥ ১১॥ 

বিকারশব্দাগেতি চেন্ন প্রাচুর্্যাৎ ॥ ১৩॥ 

এখন ছি গান্ত হই৩ পান্ব যে মযট প্রশ্যৰ বিকাবার্থধোবক লন্বা 

আনন্বমশ কপিতে আপনে বির"ব বুঝীয। অতএব আনন্দময শব্দে ব্রহ্মকে 

না বুঝাইয়া জীবকে বুঝাইণে দে যবি। এই পূর্বপক্ষেব নিবাসাথ ত্রয়োদশ 

শেক অবনলবণা হইতেছে।--স্থানবিশেষে বিকাবার্টে মযর্ট প্রত্যয়েব 

প্রযোণ হব বিস্ত এস্থলে মে অর্থ নঙ্সে এখানে ময়ট প্র্য “চু অর্থে 

ব্যবহ্তত হইতেছে । সুত্বা আনন্দষয় শব্দে জীব হইতে পাবে শা। প্রচুৰ 

অআ।নন্দযুক্ত বগ্ষই আনন্দমন । দ্বিস্ববন্তক্ষ শব্েব উত্তবই বিকারাথে ময়্ট 



চ বেদাস্ত দম নম্ 

গ্রষ হইযা খাকে আনন্দশব্ষ ৭ স্বববিশ্ষ্টি বলি শস্থলে ম 
প্র্য বিকাবার্ঁবোধক হতে পাবণ যদি খল থে আনন্দঃ্য* ক 

আনন্দস্দ্ষপ অর্থাৎ হু প্রাপ্তির আশাভাব এম্বপ অর্থ কবিষ উল দ্বাৰ 

ভাব বুঝাইলে দোষ কি সাও সঙ্গব বেনন শি ও পবা ব 

উন্কি দ্ববা একমা পবমপুকষ বদ্ধ কই জব্বদ খবজিত ল্য হুল 

তানম্দমষ স্লিতে ব্রক্ষ ক৯ বুঝে শবে ্ট দ্বপ জীব কঝাবে পল ৩ 

তদ্ধে বাপদগেশাচ্চ | ১৪ ॥ 

আনম্দশব্দ ঘৰ আশান্দেবত ৩ ৭ক - ৬শিদ্ধ হয কেন শা 

বমাস্ব আন্দে 0৬৩ ন ৯লেবেনন? বকপ্রণ চ 

সই-ছে? শ্রর্ব শ্িদ্বিবও ৯ প্প্র শব ক » 

অ ন্দ যব্র"ই 

মান্্রবর্ণকমেব চ শীতে ১৫ 

বেদোক যন যলশ ৭ শহ্ছে এ ম্৮ শন্দ 

বঙ্ধাই বুঝায় হু স্পল এ ছে আদ ন্ 

রঙ্গ ডিন্ন শীব বুঝ ৯ 

নেঙবোশনুপপত্তে ১৬। 

শ্বাস ক কক শী ৯৩ট শত চ বর 

দ্বব জীবম্দ্বাঁ সন ণর্ধ টিক বশ 

দ্বাব মাত 5 বটি শি শা ৮) না গব দ* 

জীবস্ইভে আ মম্ব নানি ১ বব ব্বক্ষবব লাব 

মীম 1 বসছে বদ্দণ ও 1 এই উ বিছুম 

পাদ বেন খদি ব কানন শম জী ব অন্দ্দ 

অয *ন এব শন শি বন্বাব সছ 7ও বদ্ধজী বব আনশম্থ 

বাধ অশন্গত বর » বটি অএ মেন শ টো ব 

ক্ষতানঈ [নিবি ব € গণ্হব লেখে শর ৩ লিলি হয নিখিল 

শ্রশষি ই* করে স্থত যে কম্বেব ৩ চিটি হন এ| 

বৎ খল হত্ল ই দ্বব কপ পিন 01 খষয়ে খান [্দিষ্ট ৮ই 

শাহ শিকডেও পথি৩াছ বালীধেম পাঁববন্ধ অমি মেইবপ 



মমোহ্ধ্যাষ 

"স্ব অক ৭ বব ও ভাব ৰ ৬ত্ি আছেষে ৩ঞ্জেবো 

মাল ই ৬৪ ও শ্রঞ্থ এই 5 শীদ্বাব৯ অ এ ব্শীতত হট চে 

কব ব্ব হভ্ *শ৩গুবপধান্তব্তিতিঅ ছ 

ভ্দব্যপদেশা ১৭॥ 

নশ্প বল ও আান প্ৰস্পব ল্য পাঁষ্ট* 

স্গ ক মং *্গবূদি ন্ব বৰ শব জল 

ক শি ন্দ যু. ক হু দ্ব 

ক্ষ নট দন আম ৩প এ প্রক বে 

নল ছু 7 ও ৩তঅ ছ 

ক ভ লা পু 

ক সনশএ৭নপেন্বষ ৮ 

জজ স ও স্ব ব ভর 

ক প্র ৩ 

ভ ব্হ 

অ চর 

জা রব শ অমি 

ও অ 

নু জ অহ ক প্র 

ঙ ব মন বণ্ট 

বড ছ্ ও ছু পূ 

ব চি ছ্ মত 

হুল তে এ ৩ ্ঘ ক ব থ 

সন্ত স্ ব 

বঁষ হণ ৫ যৰ গ স্তর চ ব ৭ 

বৰ অক্পী বআঅ নি এব 

মব শ ন্িথট ₹* লা ৮ * 

0 ৬ ট৩ ্তকচি বক যম 

যস্ট কটা 171 দ্যা ন্দ ছু 



৮ বেদাস্ত দশশনম । 

আন্মনস্ত চ তদৃযোগং শান্তি ॥ ১৯ । 

শ্রতিতে বর্ণিত আছ এই আনদমষ পুকষে এঁকার্তিক ভ৬্ হইনে 

অচ্যযোগ ঘট উহান্র বিপরীত হইনলই বন্ধনাদি বিপদ ডাস্থিঞ । 

জডবপিনী প্রব্বণির পক্ষে ই অসন্ভব। কারণ প্রর্সি্গ “বণ পু 

জ্লাত্মনিষ্ঠ হইন্ত না পাবি ল অভবযোণ খটিবাব সন্ভাবদ নাই। বাদি 

গুণ_যেখ স্মবা কই প্রকৃতি কাঙ্ক। যিনি প্রকন্বি অতীন 6০৯ হট ক 

পবক্র্ধা তিশিই স্ব্বকাবাণন্র কাৰণ * কুতবা হুক্ষ্বিচা বাঁ পণ 

একমাত্র তগবান বাহুদেবেবই অন্বদাঠত্র ও অনতম্বকপ হ লরি" শ 'অ “ব 

স্পষ্টই জ'না যাই-ন্ছ ভণবান হবিই আনপ্মমশ ভীব্বা প্রন্টা ৮ প 

হইতে পাবে না। ৯॥ ্ 

অতণ্তদ্ধর্মোপদেশাৎ ॥ ২০ ॥ 

বৃহ কুশ্যপুবা”। লিখিত আছে যিটি আদি-ামও শ ও অক্ষি ৩৭ পর্দ 

কামদাতা দেবতাক্ণে বিবাদিত আছেন সেই "[ *ব [ভূহলিকপী এশ্খ ৭ 

ল্মন্কব। 1 এস্থলেস দহল্হত্পো বয়ে কোনজীবই কি "থয জা" ধিখা 

নিবন্ধন উ-কন্মপ্রাপ্ত হহযা আপিত্যমণ্ডাল ও অক্ষৎ৬ ল এ এব ল এ+ 

কবি তপ্ছন? কিন্বা সেই জাব হতে হিন কক বমাআাই এ ৫ কাব পুলখ 

*কাপ নিদিষ্ট হইফা ছন* পুণ্য তিশা ও জ্ঞান খিক্য 1 তীব মক 7াখহ 

অভী& পৃবণ কবি ৩ সক্ষ্ ল্য সু বহ ভান "কন উপণ্ন্ত না হইবে এই 

স্দহশিবপণা € বলা যইল্ছি -_-পবমাজ উশার্ট (ব তাত্তধদও শব 

পহেন। কেন ন এই প্রকরণে এ অন্তব্বও ব ৯৮দস্শই কক্দবতি [পি ধন্ম 

ব্িত হইযাছে। জ কন্সেব বশাকতু৩ তওবা কম্মবশ ও াধারঁ_্যাধি 

ধম্ম অসম্ভব। দেবতা ণবও লোবেশ্ববতাদি ঙশ্বন্াপাসলাথলে হ্যা ছ 

উহা ভাহাধিণেব স্বাভাবিৰ নহে । শাখাদ্িৰ ফনদাঃখশকিও আশ্ববের 

অধীন । উপাশ্ত বল্ি ও তলা ব শ্রেষ্ঠ ল বান খে” « খাশ। 

পিগেব উপাসনা ঈশ্বণবব ত্ববণস নাহ দেস্সম্গকপা। শিপ্ৰন পঙ্গা নাও 

» গুপত্রয় বিজানীমা প্রকৃতিৎ তথ্বছিশ্চ ষ। 
হবি্নপ* পি, ভ্রদ্ধ সককণ্ব কাবম | 

1 আদিত্যহক্ষিণি যে দেব সব্বকামন্ত সম্ভব? 

ত ৰিদ্তু জগতা” বন্দে হক্কিপি !শীশ্বাধ 
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শশক চ নূন ক ন অ ম এ মশন পবমাত্বীকে অ দি-াব 

তিম্মষ শাহাবক্চ প্রাক্তন" দিব্য দ ধবী পুকষ বলিষ জ্ঞও আছি 

ত্যাপি পুকষস্ত দিত. বব অপ্রা্ত দে হব উল্লখ অ ছ 

তদব্যপদেশাচ্চান্ ১ ॥ 

অশাম্বী বকদি ৯বঅযশী মাম আঁ শাদিদে মাণী 

বৰ ও বব ন্অ শু যওঅট সব অব্ব 

অদি ও কঅ নশ্নণে অন্য শব ঘিনতম্ব যবও 

আব্বু ও প্রন ব অধঙী ম্ব ণ বিটি অন্০ 

এ ব বশ্রঁতে বিহু হে মামী লমামাৰ তে? 

নাদপশ দট যন অদি বন ব্তী মক্র 6 শর ব শস্ভ 

মম ক্ষ যু -ন শুঝি ৯ বৰ পবমেশ্ব টপদষ্ট 
ছ 

অকশস্পঙ্গা ৷ 

জ্বলিন *বার্ব এ ব্রশ ক সমশক্রিদ্রস কব ছিলন 

[1 তান 7 ববি 6 নঅবশ্হসক ব 
তন ত ক ব পঙশহ হই কম বৃ 

৪ সশাঅকশম্ন্দ +% 

কিন্ব বন্ধ অব স্দ কট তি দি মে 

» স্ব ণঞ্ বৰ ্ উ্ক ৰ্প 

স্পশ কা বৰ ছু অক পন ববশ্বনশে 

নব হব ন্ বশ ৩ সব 

ঙপ বন তত শি লব বাঅক*শস 

স্ব বড ণ পা ন্ ঘটি ছু স্থ বশ 

রী তীর, লি তন বালি ও বন 
পক্ষ ট  অ বঙএব ক দ্ব ও ব দব বখ 

উ ও ক ক্ষ ভ' নল উ,-সবু নন 

লহ তব বৰ ঘ তন্ন অ 

ঙ তবে ম্ত খকন ওম শ্দধ জব প ৬ ক শ 

ন্ ক 



১০ বেদান্ত দর্শনম্। 

অতএব প্রাণঃ 1 ২৩ ॥ 

চাক্রাষণ খবি প্রস্তোতাব পিকট জিজ্ঞাসা কবিযাছিলেন, যে দেবা স|ম 

ভঞ্তবিশেষবপ প্রস্তাব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাকে পরিজ্ঞাত না হইয়া কোন 
বিষয়ে আমার নিকট কিছু জিজ্ঞাদা কবিলে তোমার মস্তক পতিত হইবে। 

প্রস্তোতা জিজ্ঞাসা কবিলেন সে দেবতা কে চাক্রায়ণ কহিলেন, “সে দেবতা! 

প্রাণ। এ স্থলে জিজ্ঞান্ত হইত পারে যে, ক প্রাণ শব ছাব! সুখান্তর্ণত বাক 
বুঝাইবে, কিম্বা সাকশ্ববকে বুঝিতে হইবে? প্রাণ হইতে অগ্নি প্রভৃতি ভূত 

সমূহেব উত্তব হয় প্রাণেই সেই সমস্ত ভূতেব লয় হয এবং বাযুতেই প্রাণশবেব 
কত্ব , হুতবা* প্রাণশব ছ্বাব! বাঘু বুঝাইলে দোষ কিঃ এই সক্ষ্হেনিবসনার্থ 

কথিত হইতেছে ।-_এখানে গ্রাণ শব্দ দ্বাবা বাযু বুঝাইবে ন৷ সর্পোশ্বর বুঝিতে 

হইবে। কেন না, একমাত্র সর্কেশ্বব ভিন্ন আর কেহই সব্বভুতেন উসপন্ডি ও 
প্রাণব হেতু হইতে পাবে ইহা নিভান্তই অসম্ভব ॥ ২৩ ॥ 

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥ ২৪ ॥ 

শ্ররতিতে লিখিত আছে যে “জ্যোতিম্ময় শুকবই ছ্ীবহ্ুদযে ধ্যেষ। এ স্থলে 

দ্যোভিঃ শব দ্বারা কি প্রাকৃও জ্যোতিষ্পদ্বার্থ বুঝিতে হইবে কিন্ব। ব্রক্ষ বুঝিবে ? 

এই প্রশ্নেব উত্তবে বিবৃত হইতেছে -__এখানে জ্যোতি" শক দ্বাবা প্রাকৃত 

' জ্যেতিঃপদার্থ নহে উই। দ্বাবা! ব্রঙ্গাক বুঝ্াইতেছে। কেন না শ্রুতিসম্হ 

প্রাকৃতিক সমস্ত জ্যোতিপ্পদার্থই বক্ষেব অ শত বলিয়। কখিত হইয়াছে ।যিনি 

সর্ধহতের অ শী তিনি অপ্রা্$তধামে অবস্থিতি কবেন সেই হবিই যাবতী় 
ভেজব আধার আদিত্যাণি আধাব নভে ॥ ২৪ ॥ 

ছন্দোহভিধানানেতি চেম্ন তথা চেতোহর্পণানিগদাতখ1 হি 

দর্শনৎ ॥ ২৫ ॥ 

শ্রুতিতে গাবত্রীই দর্ধন্ববপ এবং হত, দেহ পৃথিবী, প্রাণ সকলের 
বিভূতি বলিয়! কীন্তিত হইযাছে, কিন্তু সে প্রশণসা প্রকৃত নহে। স"সাব 
বক্ষেবই বিভূতি, একপ খলিল দোষ কি এইরূপ পুব্বপক্ষ কবিয়া উহ! 

খণ্ডনার্থকথিত হইতেছে।_-শায়ত্রীৰপে অবতীর্ণ ব্রন্মে মনঃসন্রিবেশ বা ধ্যানের 

উপদেশ করিয়! উক্ত শ্রতিতে সমস্ত সংসার ব্রক্ষেবই বিভুতি, গায়ত্রীমন্তরের 
বিছবতিবপ প্রমংশাবাদ নহে, ইহাই কহিযান্ছন ॥ ২৫ ॥ 
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ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবং ॥ ২৬॥ 
অধুন! যুক্তি প্রদর্শিত হই7তছে।-_ পূর্বোক্ত বাক্যে ভূতাদি সমস্ত পদদার্থকে 

অ শবাপ নির্দেশ পূর্র্বক চতুষ্পাদশ'ব্দ পাধত্রীমন্ত্র না বলিয়া গায়ত্রীবপ স্বর্গস্থ 

্রক্ধকেই নিকপণ কর! হইয়াছে। ভূতাদি যে মন্ত্রের পাদ, ইহা! অসম্ভব ॥ ২৬॥ 

উপদেশতেদানেতি চেনোভয়স্মিমপাবিরোধাৎ ॥ ২৭॥ 

অধুনা! উভয়ন ছ্যুষন্বক (অপাকৃতধ'মসন্থদ্ধ ) শ্রব্ণণব্র কোন বিশেষ জাছে 

কি না, এইবপ আক্ষেণ পুক্বঘক ভাহাব মীমা সা কবিতেছেন*-_ প্রথমে 
এিপাধস্তায়ত দিবি অর্থাস এই শ্বার্ণ অখব। অপ্রাক৩ধামে, এহবপ সপ্তম্যন্ত 

পদেব প্রয়াণ দাবা শ্বর্ণধামাব আধাববপে উপ্দশ ববা হুইযাছে। আবাব 
পৰক্ষ ণই পরবে! বিব ? অর্থ» স্বর্মহউ৩ এষ্ট এইন্দপে পঞ্চমীবিভক্তান্ত পল্দ 

প্রায1 দ্বাবা মধ্যাদাক প উপ” শকবা হইযাছে। অতএব উপদেশভেদে 

উত্যণদ ছাবা এক পদার্থই নাশ ভংযাল্ছ ইহা বলা! অসম্ভব। এইবপ 

আশম্কান শিবমনার্থ নল যাইতেছে যে, উপাপশ ভদে দোষ হয় ন | কেন না, 

ত্রব স্বধি শস্থ হষাও স্বর্শেব অতীত, এ প্রকাৰ অর্থ হইলে আব কোনবপু 

দোৰ নাই ॥ ২৭ ॥ 

গ্র।ণতুথানুগমাথ ॥ ২৮ ॥ 

কোন সম" প্রতর্দন শুপতি বণ কীশল ও পুকষকাব প্রদর্শনার্থ মমরাবতীতে 
উপস্থিত হইলে হন্ব ততপ্রত্ি পী ৩ হইধ। ববপ্রার্থন! করিতে বলিলে নবপতি কহিলেন, 

"্যাহা দ্বার! জাবের হিওতম হয়, আপনি তদ্বিষয়ে উপদেশ কন্ন। ইজ্কহি 

লেন, আমি প্রজ্ঞাত্বা, প্রাণম্থৰপ ও অমৃতন্বকণ আমাবই আরাধনা কব।” 

এ স্থলে জিজ্ঞান্ত এই যে এই প্রাণশব্দনিদিষ্ট ঈন্দ কি পরমাআ অথবা জীব 

বিশে £ ইহাবই উত্তব প্রদত্ত হইতেছ --এখানন প্রাণশবনিদিষ্ট ইন্দ্র জীব 
বিশেষ নহেন, ইনি পরমাস্ত্া। কেন না, প্রজ্ঞা অমুত প্রভৃতি বিশেষণ দ্বান! 

পরমাস্বাই নির্দিষ্ট হইতেছেন ॥ ২৮ ॥ 

ন ববরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাতুসন্বব্ধভম! হ্যম্মিন্ ॥২৯। 

ইন্দ্র স্বয়, প্রাণশব দাবা আপনাকে নির্দেশ কবিতেছেন স্থৃতব উহা ছ্বার। 

জীবই বুঝাইতেছে, ত্রচ্গকে বুক্াইতেছে না। অধিবও ম্বলাক অমন! ত্রন্দব 

বন্তহই অসম্ভব। আম ভ্রিশীষ বিশ্বকপা স্ছখ কবিযাছি ইশ্যাদি 



১২ বেদান্ত দর্শনম্ ! 

শ্রত্যুক্তি ৭ ও ইন্দরদেবতাৰপ জীববিশেষই কোধশম্য *ই ছে ৭৯ক” 

পুস্বপক্ষ কবিনা ভ হাব নিবাস কবিভেছেন -এহ প্রকব বিশেনকপে অব্যা 

অস্ন্দন্ষেবহ উপদেশ হখয়াছ মু বা স্ন্প্রশশন্দাবা ভাঙ্ক৯প এ 
কবননাই উহালার পরমান্লারৎ উপাঙ্গ* 01 শশা দ্ছ 7 মাদিল 

উপাষবেই হি ন বা্যব্লাখান॥ যাশাব আর ধার ০ পি 

ঘ হা বদাচ প্রান্স৩ পাণ বা ৬ীব হাল্ব ইশ অনঙব শঙ্ 

বা হেও প্রাশন্দাব পলময্বইবর্া *খখাছশ স্বঠরা এব 

ধন জা তিনন অপ বব শত পরেন ২ 

শান্ত্র€ৃত্য তপদেশে। বাখদে ব৭ ॥ ৩৯ ॥ 
অধুনা আশ” এ নয শা 7 ৰ ক্তাত্ব আতে দেশসল 

£ একারে হ৯”* গাপ্ব ?-৯লাব বে শব অব নখপ 
বশিন টি জীব হন্দু ব্রক্ক্টো আপ বে শবন শৃম্ুদর্শ ৯ 

বুবিত ৯ব। 0 বু যেকপঅ . দে *০ হা ৬ পিএ 
স্ব শান লিলা ন্দিশগ্রাদ যেমন শি ৩ বানা মে কণ 

জী বঙীষওরটি বলি ৭1 ৯শ 1 ব৯ পা শখ উপ ॥* 

এধান কবিযাছন আব ৮ ৫বিক বু দলও ব অশেক দৃষ্চ * 
লক্ষিত স্য ১ 

জীবমুখ্যপ্র শিঙ্গানেতি চেন্নোপ সাগৈবধ্য দা শ্রতত্বাদিহ্ 

তদযোগান ॥ ৩১ ॥ 

ইতি গুথম ধ্য যন্ত পথম পদ ॥ 

এক্ষ  * বনশ এই থে এ শ্রবৰব্ অব্যা্্ান্মক সবিস্তান 

ভপদি৯ সই লও এই বাক্য ৫ -্দপব লা অসম্ভদ উাতে ,ক্ব 

স্পট আববেহ টি শক হয ছে খান খাবে শাব জীবশ্ও 

কে ইত্যাধ স্থ ন মুখ্য শ্রাণই বখও হু শাছে অ৩এব জীব প্রাণ 

ও ত্র «৯ নটাব€ শাম কাত সা ছ এই প্রকার 7লাই শুক্তিযুক্ত 

এই আশঙ্ধ দবীকখণ ( ববি হই ৩ছে --পুর্ঘক থত শ্রুতিশম্বশ জীব 

ও পণের নিশেশ পলবব তাশাদের উপাস্ত” বোধ কখ ২১েছেন এহাও বলা 

অসম্গত কেননা ৬াঁশ হহনো ত্রিবিধ ভ [স নিবকন উপাসনারও প্রাঃ 

এম্স এক্ান্ন ও কক্ষধম্ম অনসরে উত্ধ্য দুগ স্য একবক্যে থ্িবিধ 



প্রাথমোহব্যাবৎ | ১৩ 

উপাসনা শিদশ আন্তব॥ বাচ্যভেদে বাব্যত্ধেও অবশা হইতে পাবে । 

আশদগ্ধা হু তে পারে যে জাাপিনিক্ববশত ত্রহ্গধন্ম কি ভীবাদিপব অথবা 

তিনি স্বতম্ম বিশ্ব( ভাখাফিলিজসমন্ত ত্রা র? হাঁ গুব্বে প্রণাধিববণে 

প্রাম হক্তপ্য্ন নিবদ কবা্হশাছও ভপ াননৈবিধ্য দ্বাবা দ্বিতীব 

পক্ষটাও পৰি হল অপু | ীষপদ্ের যু এই যে জীবাদিলিঙ্গসসুশ 
একণব 0 *ন উািগকে এর বকপে সব্দণ এদেশ ববা শখবাছে। 

অ»্এব ধুঝি৬তশ ন যে হশ এ! ও ৮ শক ঘ|ব। সবে কলা 

স্প্যাছে ৩ ॥ 

এত টাবের শিশু শি জশাপ 

দিতীয়, পাদ”। 

এলেম পশিভি এ স্বিকপ হম্যব «তে 

হা নঙশ্রী মম সৌ* সন্দব 

সর্ধএ প্রমিদ্ধোপদেশ[ত ॥ ১॥ 

তপন বথিত ভাছ খে মশাখন প্রণণ্য 2 ভ্ত পকাশখবপ 

সর বন্দ " সদ | সম্প শন্লণৰ সন্কপ্ন কক্যটাপা শব্যখনেপ" 

ম্যাচব আন্লাধনবজি৩ সশব হ উপাম্য এহণে সন্দে এই খে ধনে 

মধাদিওণ]ুস্ গুঙষ হানবিশ্ব! ঈশ্বর এহানই ও৩ওখ করিতেছেন।-- 

& সকল বাক্য খাপা বঙ্গহ বুৰিিত ২২7 বেনন সন ব্দোন্তশ স্মেহ 

প্রশিদ্ধবন্সর ভণখেশ আছ । ৬৭ঞমবাঝো শা বিক্ষাশ্ছে বঙ্ধলিদেশ 

হইযাছে শ্ববিবর্ধ ধ নে দত খাপ মশাহয়খাদি ডপত্ষউবাব্য ব্রহ্বহ 

বািশষপে বোছ। 7 এখানে হঠণন্দে উপ সপ এব এ নানর শবে শুদ্ধ 

মনোশাথ বুঝাহতেছে একের মনোশ্র হাখেগ শিষেধখ খক বাব)সখ্হেপ 

অর্থ ব্বিষবাসনা খাব| কলুষিত শনে ব্রহ্ম স্কওি প্রাপ্ত এন না । নচেস শ্রতি 

বিরাধ ঘটে। মন ও শ্রাণেন্ব অনধান বশিয়া ৬হাক্ে অমপা ও অপ্রা? 

বলা িয়াথাব অন্যখ। ক্রতিবিরৌধ দষ্ট হব। শ্রতিত৩ ষখন মলে মহা 

দির ডপ/পশ আছে, খন এখানও পপম ত্বাই শানা*বাদি এংকপ বুঝিতে 

হহবে॥ ১ ॥ 



১৪ বেদাস্ত-দর্শনম্। 

বিবিক্ষিতগ্রণোপপতেশ্চ ॥ 
মানামযর প্রভৃতি শব্দ দ্বারা যে %ণ বিবক্ষিত হইতেছে, তাহা জীবের 

নহে পরমাগ্থাব গুণ বিয়া বুঝিতে হইবে ॥ ২ ॥ 

অনুপপত্তেম্ত ন শারীরঃ॥ ৩॥ 
জীব খদ্যোতসদৃশ মনোময়ত্বা্ি গুণ পবমাত্মার ভিন্ন জীবের হইত 

পারে না। ৩॥ 

কশ্মাকর্তব্যপদেশাচ্চ ॥ ৪ ॥ 
“মবণান্তে ইহলোক হইতে গিষা মনোময পুকষ্বে মিলন প্রাপ্ত স্ইব; 

জীব এহবপ বলেন। ইহ! দ্বার স্পষ্টই বুঝা যাইন্ছে যে উহাদিগের মধ্যে 

উভয়েব বিলক্ষণ প্রভেদ বিদ্যমান । কেন ন| জীবের কগৃখব্যপদেশ এব 

মনোমযপুকবেব কন্মব্যপদেশ দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৪ ॥ 

শব্দবিশেষাত ॥ € ॥ 

«এই আত্মা আমাব ভদ্যমাধ্য জ স্থিত এখানে উপ্ণসক ভশনেৰ ফষ্ট। 
বিভক্যন্ত নিশেশ বহ্যাছ এব মনোমযপুকষ উপাস্য ণখ ন উপাস্য 

মনোম্য় পুকষ প্রথমান্ত তুতরা ম্পইই দেখিতে পাও য হইতেছে যে উপাস্য 

উপাসকেক্ন ভেদ বিশামান | ৫। 

স্মুতেশ্চ ॥ ৬॥ 

স্বৃতিতে বর্ণিত আছে হে অজ্জন। সব্বঘশাবব ₹সপ্রদেশে জশ্বর 

অবাস্থৃতি কবিতেছেন। খন্ত্রবঢ ব্যক্তি যেমন ভামি৩ হয আশ্বরেব মাযানতও 

জীব সমস্ত তদ্রপ আমিত সইতেছে। এখানেও জীব হইতে থে পরসাত্মা 

তিন্ন তাহা। স্পষ্ট বুঝিতে পাবা যাইাওছ ॥ ৬॥ 

অর্ভকৌকন্ত্বাৎ তথ্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচাধ্যত্বাদে বং 

ব্যোফবচ্চ ॥ ৭॥ 

শ্রতিতে অপীষস্ত্বের উপদেশ আছে হুতবা” মনোময়শব্ে জীব বুঝাইলে 

দোষ কি? এইবকপ পুব্বপক্ষ করিয়া তাহাব খগ্ুনার্থ বলিতেছেন --জদয়া 

ত্যন্তরস্থ আত্মার অশীয়স্ব ও অল্লাশ্রঙ্েব উপদেশ থাকিলেও উহা দ্বাব' জীব 

বুঝায় না। কেন না, অন্যান্ত শ্রুঙ ওাহাকে আকাশ ও পৃথিবীবঙ বৃহঞ্থ 

ব্লিক্বা বর্ণন কবিযাছেন। আপীয়স্বকপে ও অজ্াশয়ত্বৰপে তাহাব যে উপ 

দেশ আছে রত হইলেও স্বুদ্ভাখে উপাসনাৰ যোগ্যতা! দেখাইবার জনাই 



গ্রাথমোহ্ধ্যাষণ । ১% 

বুঝিতে হইবে। পবমাত্মার অনুত্বও কোথাও মুখ্য কোন স্থলে বা গৌণ 
পে বুঝিতে হয ॥ ৭॥ 

সস্তোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ ॥ ৮ ॥ 

দি বল নে পরমাত্ব ধখন জীবব- দেহাস্তব্বত্বটঁ তখন তিনি জীবব 

স্ুখছু খতানীও হউন। এই আশঙ্কা বিদৃবণাথ বলা হইতেছে -_পরমাত্বার 
বৈশেষ্যনিবন্ধবন জীবেব সহিত ভাহাব সমান ভোগ অসম্ভব। কর্্পাববশ্যই 

তোপের কাবণ। গপবমাম্মা স্বধান, জীব কম্মপবতন্ত। হ্রুতিস্থৃত্যাদিতেও 

ইহা স্পস্ট বর্ণিত আছে 1৮ ॥ 

অত চরাচরগ্রন্থণাৎ ॥ ১ ॥ 

এখন জিজ্ঞাসা এই যে পুব্বকথিত অন্ন ও ভোজনোপঘুক্ত শব্ধ ছারা 
অস্থি জীব কিন্ব' পবমাস্থা বুঝাইবে ? ইহাবই উত্তরে বিবৃত হইতেছে ।-_ 
শ্রঙ্যক্ত ভক্ষাবস্ত জীবেব ভক্ষ্য নহে। কালাদিবস্তর তোক্ত। একমাত্র চরাচর 

সহাবক পবযাত্বা ॥ ৯॥ 

প্রকরণাচ্চ ॥ ১০ ॥ 

শ্রতিতে লিখিত আছে তিনি অযুহইতেও অঞু এব" স্মৃতির উক্কিও 
আছে তুমি চবাস্বস হারকও!| ত্ুত্বা এই সমস্ত প্রকবণবলে কালাদি 

বস্তব ভাক্ত! একমাত্র জশ সণ্াবক পবমাত্মা কই বুঝাইতেছে ॥ ১০ ॥ 

গুহাৎ প্রবি্|বাত্মনে হি তদ্দর্শশাৎ ॥ ১১॥ 

শ্রতিত ঘণি৩ আছে পুণ্যাপাজ্ডি৩ শবীরকগ লোকে ভদষগুহাতে 
সংস্থিও দুইজন অন্শান্তাবী কম্মশল ভোণ কবেন। এস্থলে বক্দফণতোক্তা 

জীবের সহিত স স্ষিত দ্বিতীষ ব্যক্তিব উল্লেখ বহযাছে। পেই দ্বিভয ব্যক্তি 

কি বুদ্ধি অথবা! প্রাণ কিম্বা! পবযাত্ম। ? ই ব উত্তব বিৰৃত হইতেছে ।-_ 

এস্থলে জদয়পগ্রহাস্থ ছুইজনবে জীবাপ্া ও প্রণ বুঝিস্ন না জীব ম্মা ও বৃদ্ধি 

এ ছুইটীও নহে , উহা দ্বারা জীবাত্মা ও শবযাস্তা বুঝিতে হইবে । কেন না, 

*ষনি প্রাণে সহিত জঙগ্জাত হন তিনিই “দবতামযা অদ্দিতি এব তিনিই 

রশ্ব্ধ্যসহকাবে জদযাভ্যন্তবে প্রবেশপুব্বক অবস্থান কবিবা থাকেন ইত্যাদি 
শ্রতিতে জীবাস্থা ও পবমাত্াকেই বুঝাইযাছে। ভীবাত্বা মণসারবাসনাবদ্ধ 
হেতু ছায়াৰপে এব* পবমাত্মা স*সারযুক্ত বলিয়া! তেজ স্বকেপ কখিত। জীবাস্বা 

কম্মকলতোগে প্রমাজাকর্তী পরমাস্া প্রয়াজকবত। ॥ ১১ ॥ 



১৩ বেদান্থ দর্শনমূ 

বিশেষ চ্চ॥ ১২1 

এ এপ্রিশাতে জীব ও ঈশ্বব পর্যা”্ঞ ম মন ক ওম না 
[ শষিত ব ছনঘর্থ জীন মননকও শশ্বব মন্তব 

অন্তর উপপ?১০ ১৩ 

ণঈ অক্ষিম পয যে পুক্ষ ক্ষ *ছেন 07 আজ ঢিট অ 

72 ব নি তযপদ উ তি দ ঈবপল্লা ন্ 

জিক্গান্ত «যে শী কৰি প্ররতিম্বস্খব দেব বপ বশ্বক্ষ আম 
অথ্ব পবমাম্ম * ৯ বই ৯ বর্ব ভ ছ অক্ষি 

প্রতিবিম্ব দি ০. 1 নিপবমন্গ কন স্ব অশ্ব নদ 

ধম্ম বাহার ডিন অগ্সেব জন্তবে 

স্থানাদিব্যপদেশ চ্ ১৪ 

বৃশদাবাক শি. 7 অছ বির চক্ষম 7 রি 
স্থলে ক কও ক ৯ 

স্থখবিশি৪ তধানাপেব চ ১৫ 

শ্রী ওম চ্ছ হু ৯ অ ৃম্ বৰ 

ছেন ৩খ অক্ষস্ত ক চা রখ 

শ্র পাপনষ কগঙত ৩তাানচ্ড ১১ 

»-. বর ক্িবসন্ম বর্দ »*অন্চ অক্ষ 

বেবও স চু শি এল অঅ ব »ঞ& 

€ ধ ছ অক্ষ ন্ নম গর সত ॥ 

অনব স্তর ৩রলস্তনাচ্চ নতর ১৭ 

অক্ষিম ধ 46 ম্মমএ সন্ব অআ শিবা ব এ অ 

খদিখন্মবওসন্বন ন এক ৩ এন পরম নি দম 

ন্হন্ 
অগ্তর্যামাবিদৈবাদিযু তদ্বর্বব্যপদেশা ১৮ 

পাঁবীস্থ ”বও বি শাহ হনে পূক রশ কজনি 

জম্ব নম্নে পৃথিবী যাব খেহ যিনি না কঃ 

[নিই মন্র্ধ 1 অত এ৯্বশ ক্রু *৮ বি ৮ বিশীপ্রত্ত 



পথশেহ্ধ্যায ! «৭ 

অন্তর্যস্ ও ৩ হা বযামক এল্প্রকাব প্রভীতি নিবন্ধন শনি প্রধান বা 

জীব এই সন্দেহ উপস্থিত শ্হয ছে এইকপ সন্দেহ রসশার্থ কথিত 

ছে _বিহ্ৃজ্ঞানানন্দভত ৩দবেদ ৩1 অমৃতত্ব তন্নিষস্ত ৩ ও জব্বান্ত 

ত্বহাদি ধম্মেব অতিধানখশ অধিটদবাধিবাক্যে ষে পবম স্ব কথিও হহয়াছেন 

শাপিগ্ন কই এ নে পৃথিব পিব অন্তর্খীমী বুঝিতে হইবে ॥ ৮। 

ন চম্মাতমতদ্ধশশ্াভিলাপাৎ । ১১৯ ॥ 

পৰি উ্ শ্এরনিব্ন সর্ট কখিত প্রধান অন্বা্ল নিম্ন ভর এদি 
পম্ম ক৮ প্রধা নব হল পাবে না খিঁ অমন ্যাও মনপকও অগ্নষ্ট 

স্ইখাঁও দু অধঙ্তজাঙ স্্যাও “্বঙজ্গজী- ম্শ্রত হহঘাও শে যিনি ব্যতীত 

মনকও দ্র জ্ঞাত ওশে৩ ন২ নি অ ৩স্বকপ অন্থ মী আত্মা ১৯৪ 

শারীরশ্চোভয়েহপি ভি তেদেনৈনমবীযতে ॥ ২০ ॥ 

যি বল য তে শপুকধ ক ম্মঙ্মযীবলা | ও অসম্ভব কাণ ও 

মধ্ধি শ্র 0 দান ৭ অভ শব ০্প নাশপ৯ স্ই্যাছ এ ত্ৰে লিয়মা 
ন্যপ্ত হু নজ্ঞতব্া এই গন্যরটশিগ বি ২ ॥ 

অধুশ্য হব পি 2কো। ধর্মোক্তে ॥ ৯১ ॥ 

ববি দ্বব 5 অক্ষবপুকথ ভা শপথ যয. 1 নিইক্রিষগ্রামের 
মম ব পেএক ৭ ীন প্র অব্বধ্া কবচবশাধিবভি জ তিবজ্ডিও 

শান ম্টব্বশ ৩ ল্মনি ও অখিনঠব জ্ঞানিগণ পবাবিদ্যা ঘ ব! 

হব দধর্শশলাভ ক পন নি হ শীল পুহরকাব অজ আনা 

মও্সবে বাজ্ষি প্রন শঞএ এব ভীবেব পুত্রন্িবঅশ শ্রাতে 

এ ষেছু ীবক্যঅ্রহে হু খ বঙিপদ্দা এ ৩ ককিম্ব পক অথব পব 

ময্ম? এ এ বব বেবি * 0 ছ অদৃশ্খাদি ধম্ম গর্ধাশৰ 

শিন্নঅবক বঞগমন্তরবশ মু ব তিনি পব খিদ্যাব শিষষ 

বিশেষাশ্দেব্পদেশাঙ্চ নেওরো ॥২২॥ 

পুদ্বকাঁখত শ্রুহ ও াকাখ সব চ্য প্রক্ত ৩ ও পুকনও ভইত* পাবেন লা। 
কেন ন বব্বজ্ঞা দ পব্বর্ষব৩ বিশেষ্ণ এব দিব্য পি পুক্ুপ্ষব ভেদ কর্থত 

খইবাছে হু রা ঈ যবাখ্যেই একমাএ সব্বকার স্বকপ পুকষে ভমকেই 

বুঝ্াহইতেছে ২২। 



৮৮ বেদান্ত দর্শনষ্ 

বপোপন্যালাচ্চ ॥ ২৩॥ 

শণিতে যে ভুতযোনি পুকষেব ৰূপ নিকপি৩ হইযাছে সে কপ গ্রাকৃতি € 

পুৰষেব নহে , উহ পবমাত্াবই কপ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ২৩ 

গ্রকরণাৎ ॥ ২৪ ॥ 

উক্ত কপ যে পবমাত্মাব শ্রকবণ শঈন্টেই লাশ পবিস” ৮৩ যায়।২৪। 

বৈহ্থানরসাধারণশকবিশেষা ॥ ২৫ ॥ 
উপন্িষদে লিখিত আল্ছ "ব্শৈ নব ক ধ্যান নব বে” ন বৈশ্বান্বই 

ব্রহ্মা এখান জিজ স্য এই বে এ খেশাশব শন্দ দ্বব কি উদলাগ্রি বুঝ হই» 

কিস্ব। দেবগ্সি বা ভুদ্পাপ্রি অথবা ব্যুব বুঝার হবে হব 7 

বিবৃত হইতেছে __সাধাস্ণ” ১বশ্বানখ শক *াব ভক্ত চর ঢা বুবা পট 

কিন্তু তাহা নহে | লিপু সাধন ছাসঈ পি শছ দ্ধ কিশষপ শত্াাত 

উ* দ্বপ বিষ্খকউ বুঝাইন্ছে এই প্রকাখ আহ ও বহ্গশন্দ দক মুখ্যাৎ 

হ্ররিই বোদ্ধব্য | শৈশব *বশকেব বোন থও কি. ল ণনেও বণ” আছে 

যে, অগ্থিতে তেমন ভুলা দি ভশ টপশ্বাশ বব উগাতনব পও 0 শী 
ভূত হইযাযায। সুঙ্বা নৈশ্বানব * নত বিধুধ খোঘিন | 

সুর্্যমাণমনুমানহ স্তাদিতি ॥২৬॥ 

ভায[শীভাতেও গবানের উঠি ভ ছধে ভ শ বশানবকপ হাল 

দেশে অবহৃিতি কবিয়াথ কি আনব স্পঃই বুঝ] বাহ" ছগ্য »শ্ব » 

শব্দে হবি ব্যতাশ আব বেহহ নহেন। 

শব্দাদিভ্যোহস্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি চেন্ন তথা দৃগ্টঘপদেশা- 
সম্ভবাৎ পুবষবিধমাঁপ চৈনমণীযতে ॥ ২৭॥ 

বৈশ্বান্দ শঙ্দেব ছাপ। উদবাগ্নিকপ অর্থও বোধ প্য আধুনা সেই আশঙ্গাণিব 

সনার্থ কহিভেছেন --বৈশ্বা“ৰ শব্দেব অর্থ জম ভইতে পাবেনা বেনঝ 

তাহ! ভহলে ছ্যমুদ্ধীপি বিশেষণেব মসন্তব হয এ” হাব পুকষেন অগ্তাপ 

জবস্থিতি হইণেও পুকষবিধ অসম্ভব হইয়া পড়ে । একম ত্র হবি ব্যতীত প্র 

ডভথ অতন্য সম্ভবে লা ॥ ২৭ ॥ 

অতএব ন দেবতা ভূতৰ্চ ॥ ২৮ ॥ 

+. বৈশ্বানব শব্দ দ্বাবা যে ভতাস্ি বা দেবতাণও ঝুঝায পা এখন তাসাই 



প্রথমোহ্ধ্যাষঃ | ১৯ 

বিবৃত ভইতেছে --পুব্বকথিত হেতুনিধফনই বৈশ্বা'রশব্ব দ বা! ভূতানি বা 

দেবতাগ্সি বুন্বায না টৈশ্বা*রশন্দের দেবশগ্নিক বা হুশনিত্থ অসম্তব। তবে 

তষ মন্ত্রেব মধ্যে কোন কোন স্থাশে উহাদিণেবও ধপ্রক।ব বিশেষণ দেখা বায়, 

তপু বা প্রশ সাসচনাষাএ হইতেন্ছ। ২৮ | 

সক্ষাদপ্যবিরোধহ জৈমিনিঃ ॥২৯ ॥ 

ভৈনিনি বলিয়ছেণ শব ন০ নিবন অব্ববাখাস্বকপ বিষুগ্তবাঁধক বৈশ্বা 

নবশ/কব শ্য র পপাাপিড] বাবশ* অগ্মিশ্কও পবমাত্মবাচক ॥ ২৯ ॥ 

অভিবাক্তেরি ত্যাম্মরথ্যঃ ॥ ৩০ 

পরমার কপ প্রা পশপবিমি৩ কানে আনকে ৮) ন কবেন অধুনা সেই 

উক্তি কিপ্রবা ব সন্ুলে শাশাহ বিবৃত হ৯তেছে যান প্রানদশ্মা ববপে 

ধান কান গলমূ খু "শাক শিক্ষট মেবপেহ একশত হন। আশ্মবখ্য 

যুব “ই এ ১০ 

অন্ুম্মৃতেবিতি বাদরি* | ৩১ ॥ 

শ্র দশ সব্যবন ণ সস্থি " পুন্য ক মন মনে ধান কৰা যান বলি 

বাঁ রব 39 প ধশ্রণা লিশা চার্িখিও শই্া বাকেন বাদবি কষি 

হক ণণা ৭ ৭ ৩১ 

সম্পত্তেরিতি জৈমিশিল্তথা হি দর্শতি ॥ ৩২ | 

পলবাখ্রার শা দশনা তন্ন ছবা শালা অচিন্বশ নও প্রবাশ 

পান্ঠেছে উহা শাহাব ওপ [বৰ পহে উজোমনি থষি এষ্কপ বণ্ণব। 

এঁ কন। ৩২। 

আমনন্তি চৈনমন্মিন্ ॥ ৩৩৪ 

ইতি প্রথমাধ্যাযস্তয দিতীয়, পাদঃ ॥ 

পরমণআাব এইবপ অচম্যশক্জিম এাব খিষষ আখব্বপি্ধে বাও বর্ণন কবেন। 

পুবাণাবিতেও ত্রৰপ বর্ণিত আছে মুতরা সক লরই মত একবপ কুত্রাপি 

ম৩ৈধ নাই। ৩১ | 
প্রথমাধা'ষেব দ্বিতীবপাণ পধাপ্ত 

পপ 



চি বেদাস্ত দশনমূ। 

ভূতীষঃ পাদঃ। 

বিশ্ব" বিভর্তি নিৎস্বযঃ কীকণাঁদদব দেববাট 

মমান্টে পবমানন্দো গোবিনস্তনতাং ব৩২ ॥ 

ত্যভাদ্যাধতনৎ সশন্দ।ৎ ॥ ১ ॥ 

স্বর্গ, চতুর্দশহুবন অন্তবাক্ষ প্রথানমসদ পি ৩৩ মন ও প্রাণাদিনিশিও 

জীব এই সমস্ত যাহাতে স হি৩,সে আত্মাই ভবসা ব।"বব একমাএ ডপ্শয 

অন্ত সমস্ত'পরিত্যাগ কবিষ! তাহাকে অবণত হওয়াই কওব্য উপনিষদ 
এই বাক্যে সন্দেহ এই ষে, স্বর্ণাদির আশ্রপ্পহুত বন্দ কে) উশাছাখ কি প্রণানবে 

(প্রকৃতিকে ) কিন্বা জীবাক অথব| এবশান্্র7ক বুঝিতত স্ইবেৎ এ প্রঙ্গে 

বই মীমা সাহইতেছে।- বক্ষ স্বগাপির আ “নভত। কেশ পা সেতু যেমন 
নদীপারের হেওুডুত, ভবপ্রভ্ত সুতসেডও সেহবপ ত্ক্ষ প্রধান ৭ জাব 

মুক্তিহেতু হইতে পাখেন শান্বে এপ উল্বখে *২। এ[িও ব্রদ্ষেন ঠভি 
হেতুঙ্থ বর্ণনা বরিয়াছেন ॥ ১॥ 

মুক্তোপহ্প্যব্যপদেশাত ॥ ২। 

বক্ষই যে ছঞ্তব্যঞর গাশ্য ইশ ক্রু ব্যানৃসানহ বুঝিতে পাব 
যায ॥২। 

শানুমলমতচ্ছব্দাৎ ॥ ৩॥ 

অস্চতন প্রথনবাচব শব্দের অশাননিবধশ স্বৃতিববিত গ্রধ ন [বাধিত 

হইতেছেন না ॥ ৩ ॥ 

গ্রাণভূচ্চ ॥ ৪ ॥ 

আত্মশবেন মুখ্যার্থ ব্রহ্মা সুতরা, আম়শজ দলা প্রাণবিশিপ্ধ জব 

বুঝাষ নাঁ॥ 5॥ 

ভেরন্যপর্দেশাচ্চ ॥ ৫ ॥ 

ব্র্ধ ও জীব এই উভযেব ভেদ শা স্কও কত হহখাছে ॥ ৫ | 

গ্রকরণাৎ ॥ ৬ ॥ 

বিশেষত; প্রকরণথাবা ব্রঙ্গকেই বুঝ্ধাইতেছে। ৬ ॥ 



প্রথমো ধ্যায | ৯ 

স্থিাদনাত্যাঞ্চ । ৭ ॥ 

স্থিতি ও ফলঙ্শ ছ ওক্রক্ষক ক্বা তেছেন দ্বাস্পর্ণ শা 

্বর্ণার ব অশ্ররজ প শির্রেশপব্বভ গঠি থকে এখানে একটা গক্ষীব 

কম্মফললে অব অন্তটত্রকল ৩ করিয় ও এমা কূপ শরীরাস্তরে 

বসতি প্রাতি নন ্যাছ পরা বট ব্রলক স্বর অশ্ররভূতর প 

প্রতিপন্ন কবন ৩ ৩হ হল্ল উহাদিণব মধ শপম নরওত্রক্ষ 

ঈ৩ন অন্তথ অকম্মকী বদ ৬ অসঙ্গ পড়ত বিস্ত 

জীব ত্বঞ্ষ্রি স্গ৩তব শি মন বেনন সখ ন€ কপ্রশাদ্ধের 

অবাদ ই হয়ছ ম্থৃব ৬হ ছ্ব ব্রণ প্রতিপ হন & 

৬ম সম্প্রলাদাধূপাদশা ৮) 

ন'ব বনিকটস কুন্ধববলি ন. ৬ম পুকষ্ই বিজিচ্ছাস্তব্য 

তম তু ষব অব ৩ অ 1 হব হযন ব্লাঁনি সক 

্বাতপ্রত্তহহ এ পুকষ এন অন কজ্ঞা ইলে অপরুবিষ 

৫ বন্যা কে এখ ন্দ হ যখ&ড়ম রুষ প্রাণকিন্বা 

[8 এ প্র বঈ বপ্রন্ত € ছ -_ষুই তুম পুরুষ প্রণসচিব 

ভা কঠ বলওপবযথ কন ইন পুব বর অশষনখবপত। 

ওসব্ব ববিবদ্ি পর দ* অছ ৩গ নেবঅগ্র যিনিমুক্ত 

পুচ ছন ক সএসদ বহ প্রসাদ প্রণসচিব হস্তে 

সয ধবপ্ড সুঞ্ক পড়পদিষ্ট হয় ছন ৩ প্রণ ৯ওতিন প্রণ 

হ্যা পশদ্ধব্পভূমব উপ শঅসম্তব ৯৩ 1 প্রণ হষইন্ওে 

উ রুষ্ট উশএন দিধৃ্ অ ত্র বধ প্রণস চব প্রীবকেই লি * করি ্ছন এ 
ক" বলও স্ত বেশ ণব উক্ত অত্বশ বর বু পত্তি 

ভূম পুকষ অন্ৃইও ৯ল ও৩দ উ্রশশ ব্যঞ্তির অন্তদর্শন যখন নি ষদ্ধ হয় 
৩ধনসেস্থপন্য প্রদহ্ প্ত মী বাবর কমৰপ বখ কাতু 

লেবকর্ষধ হ্থ বৰ স্পশস্থিব ইল শিষ্ণুই হম পুক্ষ ৮ 

ধম্মোপপত্েশ্চ ৯ 

[শষ মস্ত ধম্ম ৭ই ৬ম পপ পঠি য পবন্রহ্ধ হরি্ছে 

উপপনভ খ অগ্তএ ইতেপ বন ভুমাব অমৃতত্ব অনন্যা 
খব সর্ধশ্রত্ব সব্ববণত্শ্র [ ওবওঅছ ৯ 



হহ বেদ শ্গ দশনম্। 

অক্ষয়নন্রাস্তধতে” ॥ ১৭ ॥ 

বৃশ্দাবণ্য কলিখি৩ আছে আকাশ যালাতে ওও৩প্রো বহিয়াছে [নি 

অক্ষব ত্রদ্ম * এস্ক ণ জিজ্ঞাস্য এই ষে অক্ষব শব্দ দ্বার জীব বুঝাই ছে 

বিশ্ব প্রধান ব বুঝ্বাইতেছে অখব ত্রদ্কে বুঝ হণেছে ? ৯শাবই ড৬ব প্র 
হইতেছে _-অন্থব প্য ও সব্ব ব আশ্রবকপে অক্ষবকেই যন নিচ্গেশ কথ 
হইযাছে ৩খন উ দ্বাবা ব্রহ্ম বতী অর কহকেও বুনায না| 

রর সা চ গ্রশাসনাৎ ॥ ১১ ॥ 

যখি বশ শে উভ" ছানা সব্ববিখাবকাব্ণ+৩ প্রক কে বিশ্ব তো 7৩ 

অচত৩্ন পদাথ্েব অশ* নত শীবাক বুবাঁনে দেষকি?গ হব গ্তব 

বিবৃত হইতেছে -_ অন্বব প্য ত ঘবশীব”শার্থব অগ্রবত্ধ বক্ষ ব-্শ৩ অনে 

সঙ্বেন প্রধান ব ভীবে পলা ৭ভ ধব ভস্ভব ১ 

অহ্থভাবব্যারতেশ্চ « 1 

বৃশ্ধাবণ ক লিখিত ছ 5 ৬কব শর ও দ ++ শ 

হহযা শো এখানে 'বাশ বন অনবপক খ ন্ম টি ভ নুন 

নিবাস হঁয়াছে স্ব অক্ষ *ন্ ০ স্* তে লাৰ শঙ্দহ 

নাই ২ 
ঈবতিকণ্মব্পদেশ] স ১৩। 

উপনিষদেব উড ৩ ব্িপ বস্ববপ শু নব ধান বেন 

[নি স্থুলচক্মশবান ৯৩ শিছু থবে এব 

সেই পবমপ্কষেব দশ" বও৩ বৰ এ 0 ভিজ্ঞ তবে 

ধ্যনগুদর্শনবব্ববিচ পণ স্ম অথ নু ওম বা। ব 

উত্তব এ য-__পন্/ষ 1] বম দর্শ পুষে খে ক লাক 

বলিতে বিষু শাখহ এনা ই তছে বল ন্*তৃ৩পিন অগ্ঠ সন্তবে ৩ 

দহর উত্তরেন্তয | ১৪॥ 
এই ব্রন্ষপ বহ যপ দ্বষেদ্ঘাবাশ আছ তাহাই ঙ্ষেব আব সস্থল 

তিনি অেষ্টব্য ণল্বপ উপনিষ পখ উক্তি সন্দেশ খহ ষে ম্ববশ 
বলি ভকি ভ* কাশ নুঝি ৩ সস নু তথ ভীব বিন্ব বিষণ ক বুঝ হবে? 

ইহাধ উত্তব-দহর কাশ * ক বিষু। বঈ বুঝাহক্ছে কেনন সব্ব ধাবক্ 
পপশরিহ প্রস্ৃতি ৮»শকা » ব শী অপস্তন 9 



প্রথমোহ্ধ্যায 1 হত 

গতিশবদ ত্যাণ ৩থা দৃষ্ট"' লিঙ্গঞ্চ ॥ ১৫ ॥ 

পি ও শব দর ও দশ্রপদে 1 ফুধক বুবিতে হঈবে এ পদ বিষুঃলিঙ্গক 

আ্তিপ্রমাণেও দহবলে ক বশিপ্” বিঞ্পদ বুঝায় সভ্যালাক বুঝ য় ন 1১৫ 

ধতেশ্চ নদিশ্মোহস্তান্মিমপলবে ॥ ১৬॥ 
দল ববিশ্বধবণকপ মম দেখ যাষ হুওরা দহব পণে বিস্থুই 

বেদ্ধনা ৬ 

গ্রসদ্ধেশ্চ ॥ ১৭ ॥ 
*ট বউক্তি দাব ও ক হজ ব শশ ক্রু গু শি দেখ যায ১৭ 

হওরপরামশা স ইতি চেনাসম্তবা,। ১৮॥ 
প্র জাব ণ দ ২ ৩ডএএ হয় পবজে তীররূপ 

ও ন স্থল ৪ য ধ রব খা প যখন জাবের উও 

শু দখ বক বুঝ নে ষর্ ২ বনউবএ যে 

৬ণ নবখি৩ পণ অধ্াখঙণ াব ৬ পর্ন এর অন্তব 

বু সবঝ শব *ণৃগ্ গজ নষশ ৬ এ বথ কুধণহ্ 

য 1 ৮ 

ভডওব চেদাাবর্ভাবন্ববপন্স | ১৯। 

প্রন্দ ন্গড গদ “৮ ৭ বথ যু শন প্রজপতি, 

কক ন না ৰ তব ৰ ব বক্পএ ৭ 

ত। বর 

অন্যার্থণ পবাম* ৪ 
৩দঙবধ লযষোোপবম ৮ পম শন ছগ্য বুর্ধা ৩ 

স্হবে শহকে কখয় ভব অ শম্পঙ্গ প মন হন 

তিশিই পরমাতআ ২. 

অল্পশ্র তবিতি চেন তদুক্ত ॥ ২১ ॥ 

কদর স্মরস্থান উশার পবমণ অক্স সেশ অনুস" র ম্মর বার শাবা 

পেক্ষা বিভু একষেকও অ «ভাব প্রাদেশপ বমি ব নব ৯৩ ৯য় ছ ২৯ 

অনুককতেন্তস্ত চ। ২২। 

অন্ুকঙি লেঙু ভীনষ্৯ দহবশ্নি অর্থ শি বি ৩ অষ্টগুাস শন্ন 



২ঃ বেদাস্ত-দর্শনম্। 

ঘহযের প্রজাপতিবাক্যকখিত সাধনাবিতাবিত অক্টগুণ জীব কর্তৃক অহৃকন্ণণ 

হয় বলিয়া জীব হইতে দহর পৃথক্ ॥ ২২॥ 
অপি ন্র্যাতে ॥২৩॥ 

যুক্তপুরুষেব ভগ্গবৎ সাংন্্যলক্ষণতেদ আতিতে স্পষ্টই কখিত হইয়াছে , 

স্ৃতরং দহর শব্দে হরি ভিন্ন জীৰ বুঝাষ না ॥ ২৩॥ 

শব্দাদেব গ্রমিত, ॥ ২৪ ॥ 

কষ্ঠবন্ধীতে লিখিত আছে,“জদয়াত্যস্তরে অগ্গষ্ঠমাত্র যে পুকধ স*স্থিত, তিনিই 
উপাস্স ৮ এ স্থলে জিজ্ঞান্ত এই থে, মন্ুষ্ঠমাত্র পুরুষ কি জীব অথবা বিষ ?” 

ইহার উত্তর এই যে, বিস্কুই অগ্নুষ্টমিত পুকষ। কেন না, জীব কম্াধীন। ভূত- 

ভব্যনিয়ামকত্বপ খে পরশ্বধ্য অঙ্ুষ্টমিত পুকষে বিদ্যমান বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত 

দ্াছে, তাহা জীবে অসম্ভব ॥ ২৪ ॥ 

হৃদ্যপেক্ষয়৷ তু মনুষ্যাধিকারিত্বাৎ ॥ ২৫ ॥ 

অস্কু্পরিমিত জদয়ে ্বধ্যমাণ বিভুর থে অনুষটমাত্রতাম্বীকার করা যায় উহা 

হৃদয়পরিমাগাপেক্ষায় পরিমীপেব উপচার হেখুই জানিবে। শাস্ত্র অবিশেষে 

প্রবৃত্ত হইয়াও মনুষ্যাথিকারমাত্র প্রকাশ করিতেছে। উপাসনাব সামর্থ 

না থাকিলে উপাসক হওয়া যায় না, দ্তবাং মানবদেহ একবপ বলিষা তাদৃশ 

গাদুশ পরিমাণ অবিকন্ধ হইতেছে ॥ ২৫ ॥ 
তদুপর্যযপি বাদরারণঃ সম্ভবাং ॥ ২৬ ॥ 

বৃহদারণ্যকে নিখিভ আছে, “থে যে দেবত। ত্রদ্ধের উপাসন। করেন, সেই 

সেই দেবতা তীহাকেই প্রাপ্ত হন” এ স্থলে জিচ্ছাম্য এই ঘে, মনুষ্যের নায় 

দেব্ভারও ব্রক্মোপানা সত্তবে কিনা ইহার উত্তর এই যে মনুষ্যের 

উপারতনলোকবাসী দেবগণেবও ব্রদ্ধোপাসনা আছে। তগবান্ বাদরায়ণ ইহ 

স্বীকার করেন। উপনিষদেও ইহার ভূদর তরি প্রমাণ দৃষ্ট হয় ॥ ২৬ 

বিরোধঃ কর্মমণীতি চেন্সানেকপ্রতিপতের্দরশশনাৎ | ২৭ ॥ 

দেবতাপ্দিগের বিগ্রহবত্তা শ্বীকার করিলেও উক্ত দোষের সম্ভব হয় না। 

কেন না, অনীমপরক্তিমান্ সৌভরি প্রভৃতি মহধিরা ঘখন শরীরব্যুহ পরিগ্রহ 

করিতে পারেন, তখন দেবতাদিগেরও বুগরপৎ, বহুৰপে অবিভূর্ত হওয়া এবং 

উপে তাহাদের বিগ্রহধারণ করা অমত্তব হইতে পারে নাঁ॥ ২৭॥ 



গুথমেহ্ধ্যাযঃ | শষ 

শব্ধ ইতি চেল্াতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাৎ 1২৮ 
ফি বল ষে দেঁবতাবিগ্রহবাদীব কর্টে বিরোধ নাহইতে পায় কিন্ত বেদ 

শক বি্বাধ হইবার সম্ভব । ইহাঁব উত্তব এই যে -াশাও হয প্রত্যক্ষ 

ও অনুমান ঘ রা দে আশঙ্ক ও শিবস্ত হুইযাছে বেদশব্দ নিকট বাচক 

এব এই মধস্ত শবের বাচ্য শিত্যান্তানি অন্শব ২ - বিগ্রহের উৎপ স্ব 

হইযাছে ॥ ২৮॥ 

অতএব চ নিন্ত্বৎ ॥ ২৯ ॥ 

এই প্রকার নিত্য আকৃতিবা্চ ৭” কা-বস্ম সল স্থাষ্টি ছেহু বেষশজর 

নিত্য পার [ছি লক্ষিও হইতেছে 7২ ? 

সমাননামক্সপত্বাচ্চগ্ৃভাবপ্যবিত 1 দর্শন ও স্মৃতেশ্চ ॥ ৩০ ॥ 

*ৈমিঞিকশ্র যত়েব াম্ববপ সবক *-্ন কিন্তু প্রাশন্কি 

পা শন 1৮ শা বশ্তন 7 শা দ্বণলি [নয বহন, 

৩ নৃশী স্বাগত বি ২2৪৯৩ ৮. ৮ বণর্থব্টী ইতে ছ _- 

মল পলা শান বখেন স আরও 1 ও পুকহঠিব জম ত 

অ ওবত ₹-ও৩৫* পর্বনিরে শা ১৪ 

হব দ্িবসভবাধনবিক 18 তৈমিন 0৩১৭ 

এখন স্ঞ এই 8 টাতশে [বি শব থণ্ব” পাবে 
কি ্যশামতরি কর ৩ বব পজ মহহ্না তথ খাঁশিনা 

হাবড ল্ব্র ওছ  খমিশি লি 0 দত নন শির্দশ 

ববনলাই 0৭ খা শন পম উপত্মক «৯ ধন্ম একনে 

আনন ১৯॥ 

ছে) তাষ ভাবাচ্চ ॥ ৩২॥ 

দেক্শবা যে বে শ জ্যে শীবপ পবস্ধক্ষেব উপসব ইছ! অ্যান্ঘতে উক্ত 

আনু হু বা বখ্আববনা শাস্তি ভন্যবি ঢাষ তালাশ অধিকারী 

নহেন ৩২ ॥ 

ভাবন্ত বাদরায়ণোহস্ডি হি ॥ ৩৩৪ 

উর সমন্ত মধ্বাণ্দবি যার দেক্ণণেরও অধিকার আছে বাদপ্প য়ণ্রে্ 

ই মত ॥ ৩3 ॥ 



স্স্ত বেদাস্ত-দর্শনয্। 

শুগন্ত তদনাদরশ্রবণাভদাদ্রখণাৎ সুচ্যতে হি ॥ ৩৪ | 

ভগবান্ বৈশ্ক জান্শ্রতি নাক কোন শুদ্রনরপতিকে সব্বর্গবিদ্যা উদ্দদেশ 

করিয়াছিলেন, এইবপ প্রন্সিদ্ধি আছে। ুতবাৎ ভিজ্ঞাস্য এই যে, বেদবিদ্যা- 

দিতে শুদ্রজাতি অধিকারী কি না" ইহাবই উত্তব প্রদত্ত হইতেছে ।--বেদ- 
বিদ্যাষ শূদ্র অধিকারী নহে। জানশ্রুতিকে ছান্দোগ্য উপনিষদে শৃন্র বলিয়া 
সম্বোধন কবা হতয়াছে সভ্য, কিস্ত তিনি ঃপ্রকৃত শুদ্র নহেন » পুত্রায়ণগোনে 
সাহাব জম্মু। রাড1 শৌকগ্রত্ত হইযাছিলেন বলিয্বাই তাহাকে শৃদ্রশব্ধে সন্থো 
ধন্ কর! হইয়াছিল ॥ ৩৪॥ 

ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চোতরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥ ৩৫ । 
পুর্ব্বেক্ত রাজা জানক্রুতি ক্ষত্রিয় । শ্রন্যাদিতে চৈত্ররথবোধক যে সকল 

শব প্রযুক্ত হইবাছে, তন্বাবা উহ্বাব ক্ষত্রিযত্বও সিদ্ধ হইাতেছে ॥ ৩৫ ॥ 
সংসারপরামর্শাত্ত্দ ভাবাভিলাপাচ্চ ॥ ৩৬ ॥ 

বেদে যে শৃদ্রেব অধিকাৰ নাই, তাহাব অনেক প্রমাণ আছে। সংস্কার 

স্বারাই তাহা! বুঝিতে পাবা যায়। অষ্টবর্ধে ত্রাহ্মণকে একাদশ বসবে ক্ষত্তি 
থকে এবং স্বাদশরর্ধে বৈশ্যকে উপনীত হইতে হয়, তৎ্পবে তাহাবা বধাধ্যযন 

কবিবে। শুদ্রের মে সংস্কার যখন নাই, তখন বেদেও অধিকার নাই ॥ ৩৬ 
তদঘাবনিদ্ধপরেণ চ প্রবৃতেঃ ॥ ৩৭ ॥ 

এক সমযে গৌতমণ্চণ্ষ জাবালের দিকট গোত্রবিষষে প্রশ্ন করিলে জ'বাল 

বলিবাছিলেন, “আমি জানি না ।+ সত্য কথা শুনিষা শৌতম সন্তুষ্ট হইলেন। 

্রাহ্মণ মিখ্যাকখা৷ বলেন না, এই ধাঁবণাতে শৌতম জাবালেব অশুদ্র্ স্থিব 
কবিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণশব্দোপলক্ষিত ত্রিবর্ণেরই স*স্কার হইতে পারে, অপরের 
নছে, হৃতবাৎ শৃশ্দ্বব বেদশব্দে অধিকার নাই ॥ ৩৭ ॥ 

শ্রবণাধ্যযনার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ ॥ ৩৮ ॥ 
শুদ্র রেদশ্রবণ করিবে না, শ্রু্ভিতে ইহা বণিত আছে ন্বতবা* বেদে শৃদ 

অধিকারী হইতে পারে না। স্মতিতেও শূদ্রের বেদশ্রবণাদির নিষেধ দৃষ্ট 

হয়॥ ৩৮ ॥ 

কম্পনাৎ ॥ ৩৯ ॥ 

শ্রুতিতে লিথ্িত আছে, “বর্জন অর্থাৎ নিয়মের কর্তা বন্ত্র হইতে জগৎ 

গরধলার ষমুভূত ।” এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, বজ্রশবে কি প্রসিদ্ধ বজ্জকে 



শ্রথমোহধ্যাযঞঃ | ২৭ 

বুঝাইবে অথবা ব্রন্মকে বুঝিতে হইবে * ইহার উত্তর-_হঞ্াদি সহ নিখিল 
জগভেন্ কম্পকতা নিবন্ধন বজ্্রশবধে ব্রহ্ষকে বুঝা ইতেছে ॥ ৩৯ ॥ 

জ্যোতির্দর্শনাৎ ॥ ৪০ ॥ 
বহ্ষমাত্রব্যঞগ্ক জ্যোতিংশব্ধাদি হ্বার! ব্রদ্ষেরই প্রভাব বিজ্ঞাপন করে, 

সৃতবাৎ বজ্শবে ব্রন্ধকেই বুঝায় ॥ ৪০ ॥ 

আকাশোহ্ধান্তরত্বাদিব্যপদেশাত ॥ ৪১1 

“আকাশই নামকপের নির্বাহুক । ধিনি নামবপািবিমুক্ত, তিনিই ব্রহ্ম, 

তিনিই আত্মা তিনিই অমৃড।” ইত্যাদি ্ রত্যুক্তিতে যে আকাশ শব্দ আছে, 

উহ্াদ্ব'রা কি জীব বুঝিতে হইবে অথবা পবমাত্মাকে বুঝিতে হইবে? ইহার ' 
উত্বব-_এস্বলে আকাশশবে পরমাস্মা বুঝাইতেছে, জীবকে বুঝাইতেছে না। 

কেন ন! বিব্ধিরূপনির্ধ্বাহকতা মুক্তাবস্থজীব হইতে পৃথক আকাশকে সাধন 

কবিতেছে। ব্ন্ধজজীবকেই কম্মফলে নামবপ ভজন! কবিতে হয ॥ ৪৯১ ॥ 

সুযুগ্তৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥ ৪২ ॥ 
এখন জিজ্জান্ত এই ষে মুক্জীব ব্রচ্ধ ভইতে ভিন্ন না হউন, তাহাতেই ব 

ক্ষতিকিগ ইহার উত্তব-_মুক্তজীব শবে ব্রহ্ম বুঝাঘ না। কেন না, সযুপ্তি ও 

উ-্রণস্তিস্থলে জীব হইতে ব্রহ্ষেব প্রভেদ সুস্পষ্ট বণিত আছে ॥ ৪২ ॥ 

পত্যাদিশব্েভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥ 
ইতি প্রথমাধ্যাযস্ত তৃতীষ, পাদঃ ॥ 

যি বল ইহাতেও অভীষ্টসিদ্ধিব সম্ভব নাই । কেন না, ভেদ প[ধিকমাত্র। 

ভাহাব উত্তর এই, শ্রুতিতেই আত্মা শ্রেষ্ঠ, ভূতশণেব অধিপতি, শাস্কাকর্তী।” 

ইত্যাণি যে সমস্ত বেদবাক্য লিখিত আছে, তদ্বাবাই ব্রক্গবন্ত যে মুক্তজীব হইতে 
ভিন্ন ভাহা বুঝা যাইতেছে ॥ ৪৩॥ 

হতীষ পাদ সমাপ্ত ॥ 

চতুর্থঃ পাদঃ। 

তম সাহখ্যঘনোদীর্ণহ বিদীর্ণৎ ষ্ঠ গৌগণৈ ! 
তং লস্বিতৃষণং কষ্পুষণং লম্ুপান্দছে ॥ 

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন শরীররূপকবিন্যস্ত- 
গৃহীতেক্র্ণয়তি চ॥,১॥ 



২৮ - রমা ভ্ত-অর্শনস্। 

কঠবল্লীতে লিখিত আছে, অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে পুকক্য শ্রেষ্ঠ । এখানে 

জন্দেহ এই যে, অব্যক্ত শব দ্বাবা স্মৃভিকথিত স্বতন্ত্র প্রধানকে বুঝিতে হইতে 

কিছ্বা। শরীর বুঝিতে হইবে? ইহার উত্তৰ এই-_-“ ন ব্যক্তৎ অব্যক্তং* এই 

ুৎপত্তি দ্বারা আনুমানিক কপিঙন্মত্যুক্ত প্রধান বুঝাইতেছে, ইহা বলা 
অলস্ভব । কেন না, এখানে অব্যক্ত শব ছ্বাবা রখকপকবিন্যস্ত শবীর 

বুৰ্বাইতেছে ॥ ১॥ 

সুন্নত তদর্হত্বাৎ ৪২ ॥ 

এখন ভিত্ান্ত এই যে, অব্যক্তশব্দ দ্বাব। কি প্রকারে ব্যক্ত শবীবকে 

নির্দেশ করা যায? ইহাব উত্তব এই যে, অব্যক্ত শব্দ বাবা! কাবণকপী শুক্ষ- 

শরার বুর্বাইতেছে । কেন ন।, শুক্ষ্শরীবই অব্যক্তশবের খোশ্য ॥ ২॥ 

তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥ ৬ ॥ 

যদি বল, শক্ষ্শশরীরকে কার্যে অন্ুপ্রবিষ্ট কাবণ বশিয়া স্বীকাব কবিলে 

প্রধানকে বুঝাইলে পোষ কি? ইহাব উদ্ভব এই--পরমবারধ ত্রঙ্ষর অর্থী- 

নতাবশতঃ প্রধান ফলযুক্ত হয। প্রধান জতপদার্থ, সুঙবা, স্বহএভাবে ম্ব 

কাদ্যে প্রবৃত্ত হইতে পান্র না ॥ ৩॥ 

জ্বেয়ত্বাধচনাচ্চ ॥৪॥ 

সাংখ্যগণ বলেন, প্রন্কতি ও পুকাষব বিলে হইতে ভীবের মুক্তি হয, 
স্বতরাৎ প্রধান ছ্পদার্থ। কোন কোন স্থাল বিভ্রতিবিশেষএাপ্তিৰ ভন্ত 
এইরূপ কথিত হয় এখানে কিন্তু তাহার বিছুই নাই ॥ ৪॥ 

বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ছো। হি প্রকরণাও ॥ ৫ ॥ 

যদি বল, অব্যক্ত প্রধানেব গেগ্যত্র না বলিলেই হইল + ইহার উত্তব এই ঝে, 

তাহা বগিতে পাব! যাত্র না। কেননা, এস্থলে গ্রাক্র পবমাত্বাই কথিশ্ত 
হইয়াছেন ॥ ৫ ॥ 

ব্রয়াপামেব চৈবমুপন্যালঃ প্রশ্বশ্চ ॥ *॥ 

কঠবললীর্তি পিছপ্রসাদ এবং স্বর্গপ্রাপ্তি-কারণ অগ্সিবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা 

এই ভিনের জ্ঞেষত্বপে বর্ণন| আছে , এ ভিনটা বিষযেই প্রশ্ন হইয়াছে, 
আর কাড্তারও উদ্দেশে হয় নাই, নুর প্রধান ক্ষেক্ম হইতে পাবে না ॥ ৬॥ 



গ্রথমোহ্ধ্যাযঃ | ২ 

মহদ্বচ্চ ॥ ৭ 

৭ বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্ম! শেষ্ঠ” এখানে আত্মশৃব্ষের সঙ্গে একার্থতানিব- 

ন্ধন যেমন মহ২শা ম্মৃতিকধিত মহত্তত্ব গৃহীত হয না সেইক্বপ আত্মা হইতে 
শ্রেষ্টস্বকখন বশত, অব্য শব্দ দ্বাবাও প্রধান বুঝা ন। ॥ ৭৪ 

চমলবদবিশেষাত ॥ ৮ ॥ 

পত্রিগুণাত্মিকা অজ। মাধাকে আশ্্ীষভান জীব তদাত সুখহ-খপ্চোগ 

কবেন ইত্যাদি উপনিষদ পাঠে সন্দহ এই যে অজা শবে ক্ষি স্ৃত্যুকা 
প্রকৃতি বিশ্বা কৈদিকী রুক্ষাত্তিক শক্তি? ৯হাব উতব এই যে-_-এর্খান 
স্মত্যুক্া প্রকৃতি নহে কেন না জন্মহি-্কেই অজা ক্লে এই প্রকাব ঝুৎ্- 
পভভিদ্বারা স্বৃতিসিদ্ধা একতিন্ব শোধ ববাইশব কোন হতু নাই। বৃহদাব 
পণ্য বেমন চমসপদদ্দারা মন্ধ্য 15শুক্ত যক্ছীয "ভাজনপাত্রবিশেষমাত্র বোধ 

হয কোপ কিশেষ চমসকে বুঝাত্র না মেইকপ এই ম্ঘ অজাপদে ম্মৃত্যুক্ত 

প্রন্কৃতিক্কে ঝাইবে না ॥৮ ॥ 

জ্যোতিকপক্রমা তু তথ।হ্যবীযত একে ॥ ৯॥ 

জ্যোতি শব্দ দ্বাবা শ্রত্র-ক্ত প্যোতিব্ন্ছবও ও কাশক বন্ধ বুঝায়। ভাদৃশ 

ন্যে।তি শন্দ উপত্রম হইযাছে হেতু অছ্গাশকদ দ্বারা ত্রন্মেবই শক্তি বুঝিতে 

হলে ॥৯। 
কম্মনোপদেশাচ্চ মধ্বার্দিদবিলোধঃ ॥ ১০ ॥ 

যদি বল ঈশ্ববো-পন্ন প্রন্দতিব অজান্ব ও অজা হইযা আকার এ প্রকুঙিধ 

জ্যোইী্প ব্রহ্ম হইতে উত্তৰ কিকপে সন্ভবে? ইহাব উগ্তর এই যে-- 

ত্র উভতাই প্রক্ষতিব সম্ভব । কেন ন, তম শক্তিষম্পন ব্রহ্ম হইতেই প্রধানের 

উদ্ভব। পবমেশ্রক্ব তম শব্বনাচ্যা অভিূষ্ষ' শিত্যাশক্তি বিদ্যমান আনছ। 

আদিত্য যেমন কাবণাবস্থাষয একীভ্রতন্বপে এব* কাধ্যাব্স্থ ষ বহু প্রভৃতি দেব 

গণেব ভোণ্য মবুকনপ ও উদ্ধধ গ্তমধত প্ব্াপ বঙ্সি৩ ইলেও কোন বিরোধ 

হয় না, এখানেও সেইবপ বিবে ব নাই ॥ ১০ ॥ 

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদদপি নানাভাবাদতিবেকাচ্চ ॥*১১ ॥ 

বৃহদাবণ্যকে লিখিত আছে, “যাহাতে গৰপঞ্চজন ও আকাশ প্রতি 

চিত, তিনি আত্মা” এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, পঞ্চপঞ্চ শব্ধ হ্বারা কি পঞ্চ” 
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বিংশতি এবং জনশবদ্ধারা ভন্ব বুঝিতে হইবে? কিন্বা পঞ্চশঙ্ণ দ্বারা পাঁচ 

এবং পঞ্চজন শব্দ দ্বারা কোন সংজ্ঞা বুঝাইবে % ইহাব উত্তব আই,--ইভ। 

ঘারা সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতিততব বুঝায় না। কেন না, তত্ব অনেক। নানাভৃতে 
অনুগত ধর্দেব অভাব নিবন্ধন এক একটা তত্ব পঁচিশটা, এপ্রকার অর্থও 
অসস্ভব । আবার এগ্রকাব অর্থ না কবিলেও পঞ্চবিংশতি তত্ব অসিদ্ধ হয়। 

বিশেষতঃ আত্মা ও আকাশের পৃথক অভিধান বশতঃ মপ্তবিংশতিটা তত্ব 
ঈীড়ায়। এখানে পঞ্চজন শব দ্বাব! সপ্তধিব ন্যাষ সংজ্ঞামাত্র বুঝিতে 
হইবে ॥ ১১॥ 

প্রাণাদয়ে। বাক্যশেষাত ॥ ১২ ॥ 

প্প্রাণেব প্রাণ, চক্ষুব চক্ষু, শ্রবণব শ্রবণ, অন্নেব অন্ন, মনেব মন" ইত্যাদি 

হ্রত্যনুসাবে পঞ্চজন শব্দ দ্বাবা প্রাণাদি পঞ্চবায়ু বোধিত হইতেছে? ১২ ॥ 

জ্যোছিষৈকেষামসত্যন্নে ॥ ১৩ ॥ 
যদি বল, এপ্রকাব অর্থ মাধ্যন্দিনণণেরই সঙ্গত, অন্নশব্দেব অভাবনিবক্ষন 

কাণ্বদিগের পক্ষে অসন্গত। এই আশক্ক নিবাসার্থ কথিত হইতেছে ।__ 

অন্ন শব্জ কাথগথেব পাঠে ন। থাকিলেও জ্যোতিঃশব্দ দ্বাবা পঞ্চসংখ্যাব পুরণ 

হইতেছে ॥ ১৬ 

কারণত্বেন চাকাশাদিযু যথাব্যপদিভ্রোক্তেঃ ॥ ১৪ ॥ 
«এই আত্ম হইতেই আকাশে -উত্তব” বেদাস্তে এইকপ অনেক উক্তি 

আছে । নুভরা" আম্বাই বিশ্বের কাবণ, ক্রক্ষকে বিশ্বেব কারণ বল! ঘায় না। 

এইবপ আশঙ্কাব নিরসনার্থ কথিত হইতেছে ।- ব্রহ্মই বিশ্বের কাবণ, তাহাতে 
কেন সন্দেহ নাই । কেন না,“জন্মাদান্ত যত”"ইত্যাদি লক্ষণস্ত ঘেমন সার্ববজ্ত্য 

সত্যসঙ্কল্লাদিগুণক ব্রহ্মাক আকাশাদির কাবণ বল! হইযাছে, তদ্রপ সমস্ত 

ব্দোস্তেই তাদৃশগুণক ক্রক্ষই আকাশাদিব কারণকপে উক্ত হইযাছেন ॥ ১৪ ॥ 
সমাকর্যাৎ ॥ ১৫॥ 

পতিনি কামনা কবিলেন” “ইহা অসৎ” এবং “আদিত্য ব্রহ্ম” ইত্যাদি 

স্থানে সমাকর্ষণ হেতু &ঁ সমস্ত বাকা ব্রহ্মপর বলিযাই বুঝিতে হইবে। অতএব 

ব্রক্মই বিশ্বের একমাত্র হেডু, সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥ 

জগছাচিত্বাৎ ॥ ১৬॥ 

“যিনি এই পুরুষসকলের কর্তা এবং তরী সমস্ত যাহা কর্ম, তিনিই 
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বেদিতব্য ৮” এখানে সন্দেহ এই যে প্রকৃতির অধ্যক্ষ তগ্্রোক্ত ভোক্তা! জীবই 
বেদ্যকপে উপদিষ্ট হইলেন কিন্বা সর্্শ্বর বিষ্ুকে বুঝিতে হইবে ? ইহার 
উত্তর এই,_এখানে তস্োক্ কত্ত ক্ষেত্রজ্ঞ বুঝাইবে না বেদাত্তৈকবেদ্য,সর্কোশ্বর 
বুঝিতে হইবে । কেন না, এই শব্দের সহচর কর্খুশব্ব দ্বার! চিজ্জড়াত্মক জগত 

প্রপঞ্চ বোধিত হইয়া উহাব কর্তা ঈশ্বরকেও বুঝাইতেছে ১ সুতরাং যিনি সমস্ত 

জগন্ডের কারণ, তিনিই বেদ্য 1 ১৬॥ 

জীবমুখ্যগ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেততদ্বযাখ্যাতযূ ॥ ১৭ ॥ 

যদি বল, মুখ্যপ্রাণের ও জীবের লিঙদর্শননিবন্ধন তাহাদিগের অন্থত্ঘরই 

গৃহীত হউন্ ? এই আশগ্কাবিদূবণার্থ কথিত হইতেছে । এখানে মুখ্যআাধানিলিঙ 
থাকিলেও জীবাদ্িব গ্রহণ অসম্ভব । কেন না, ইতিপুর্ববেই তাুশ লিঙ্ক জীবা- 

দিপব মা হইয! ব্রহ্মপবকপে ব্যাখ্যাত হইষাছে ॥ ১৭॥ 

অন্যার্থস্ত জৈমিনিঃ প্রন্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥ ১৮1 

যদি বল, উক্ত শব্দেব সহিত স যুক্ত কনম্মশন্দ ও ব্রদ্ধে প্রসিদ্ধ প্রাণসন্দর্ভ 

হইতে এই সঙ্গ তকে ত্রদ্ধপব্প ব্যাখ্যা কবিঙ্গেও জীবের কীর্ভন হেতু উহাকে 
কিবপে ব্রক্ষপৰ বলি? প্রশ্ন ও ব্যাখ্যান হইতেও জীঘশব দ্বারা ব্রদ্মেব গ্রহণ 

হযনা। এই আশঙ্কানিবাবণার্থ কথিত হইডেছে।__জৈমিনি বলিয়াছেন, 

্রদ্ধবোধার্থই জীবেব কীত্তন, কেন না, প্রশ্ন ও ব্যাখ্যান হইতেও ক্রহ্ধ 

বুঝাইতেছে ॥ ১৮ ॥ 

বাক্যানয়াৎ॥ ১৯॥ 

বাজ্ৰবন্ধ্য ধষি পত্রীব নিকট বলিবাছিলেন»আত্মাই ডরষ্টব্য, তিনিই শ্রোতব্য, 

মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য 1” এখানে সন্দেহ এই যে, যিনি দ্রষ্টব্য, তিনি কি 

জীবাত্বা অথবা পরমাত্মা ? ইহাব উত্তর এই,_-এখানে পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে 

তুস্ত্রোক্ত জীব নহে। কারণ, পূর্বাপর বিচার কবিলে মস্ত বাক্যের সমন্বয় 

পরমাস্মাতেই দেখা যাষ ॥ ১৯ 

গ্রতিজ্ঞাসিদ্বেলিঙ্গমাশ্মরথ্য ॥ ২০ ॥ 

"আত্মবিজ্ঞান দ্বার! সর্ববিজ্ঞান লাভ হয়? ইত্যাদি প্রভিজ্ঞাতেও আত্মার 

পরমাত্মতৃসিদ্ধির লিঙ্গ দৃষ্ট হয়। আশরথ্য যুন্ব এই মত॥ ২* | 
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উতক্তমিষ্যত এবহভাবাদিত্যোডলোমিঃ ॥ ২১ ॥ 

বদি বল যে আত্মশব দ্বাবা এখানে জীব বুঝা'ইলে দোষ কি? ইহা 

উত্তব এই ষে উ কমিষ্যযাপ সাধনবিশিষ্ট অসন্ন পবমান্শা্ জ্ঞানীর 
ভাধুশ তাব নিবন্ধন এব সব্বপ্রিয়ও শত উপন্ত্রধগত আমশক্দ খাব পৰ 

মাত্বাকেই বুঝাইতেছে । ওড়লো ম এই কথা বংলন॥ ২৯। 

অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্ঃ ॥ 1 

জলগর্ভে যেমন সৈদ্ধখণ্ড প্রাক্ষপ করিলে উহা প লব সশ্ নিশিয়া 

খায় জলে লবণে ভে থাকে না জলব শেঅশত্রম্ণকন্প যাঁষ তাহাই 

লব্ণযন্ব কৌধ হয সেইরূপ এই অপার অনন্ত বিশ্বাম্ঘন ভীব প্রকার 

অধ্যাসনিবন্ধন ত্বেহেত্ট্িয়ভাব পল্ণত জ এন হইত আঙ্জাত ও তাহ দের 

সহিত একত্র হহয দেবরাদি অখ 7 ও শা প্রাপ্ত হন এব পবেঞ্র 

ক্ুতগ্রমের লষেই 1িখলান ন্যা থাধন এইবাক্যেব সার বণিত 

হইতেছে _-কাশশ্ ্ খৰ বশিব ছড7 দশ” [এব ন্যাম বি ল 

নস জ্জিভ জাবেব এমশা৬৩ পশখানর আঙ্গাব পদ*নন্ধ মধ্য 

বন্তী বাক্যও পদ্বমান্্রণবন্ধ পৎ বুরঝখিতে হই ব ২ | 

প্রক্কৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃগ্া হা হশরে বাত ॥ ২৩) 
ব্রহ্ষই জপতেব শ্রন্থতি অর্থা উাধান কেপনা এত পওজ্ঞ ও 

দৃষ্টান্তেব অনু্ঝা ধ উহ অন্বশ্য ধাঁকাধ্য | ৩ 

অভিধ্যোপপ্দশচ্চ ॥ ২৪ ॥ 

শ্রতিতে পবমান রই চি স্বব [ও ছওম্বকূপে ধহ €ইবার সঙ্গরের উপদ্ে 

দুষ্ট হয কতা প্রা গ্রহ উত্যকী1২৪। 

সাক্ষাচ্চোভয় মানাৎ ॥-২৫॥ 

করতে ব্রহ্গেরই উ৬যকপত্বকথন ঘৃষ্ট হয় ম্ুওবা প্রদ্ধই জণতের 

উপাধানভুত এব তিনিই উহাব নিমিওকাবণ | ২৫। 

আত্মকতঃ পরিণাাৎ ॥ ৬॥ 

পর মাত্মাই ফা ও কম্মূপে অতিহিত কুটস্থতাপিধশ্মের অবিরোধী 
পরিখীমবিশেষের সম্ভব নিবন্ধন কতৃরপে অবস্থিও পুক্মসিদ্ধ পের কম্ম 

হপতবও” অসমত নহে ॥ ২৬ ॥ 



প্রথমোহ্ধ্যাষঃ | ৮ 

যোনিশ্চ হি শীয়তে ॥ ২৭। 

জ্রুতিতে বন্ধই কত্ত! ও যোনিরূপে বধিত হইয়াছেন। কেন না, ব্দ্ধই 
উপাদান ও নিথ্িত্ত এই উতর়স্বরূপ ৷ যোনিশখ উপাদানবাচী ॥ ২৭ 

এতেন সর্বে ব্যাখ্যা! ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২৮ ॥ 

ইতি প্রথমাধ্যায়ঃ | 
স্বেতাশ্বতর উপনিষদে লিখিত আছে, “ক্ষব প্রধান অমৃত অক্ষর সংহার- 

কর্তা হরই সকলের অধ্যক্ষ। তিনি লোকের ভবরোগের প্রশঘন করিয়া 
ক্র নামে কঘিত হন।” ইত্যাদি স্থলে কুদ্রার্দি শব দ্বাবা কি শিবাদি ক্বেতা 

বিশেষ বুঝিতে হইবে অথবা ব্রদ্ধ বুকিতে হইবে? ইহারই উত্তব প্রদত্ত 

হইতেছে --উঞ্ৰপ সমন্বরচিন্তন দ্বার! হবাদি শবসমূহ ব্রদ্ষপরবণে নির্দিষ্ট 

হুইয়াছে। কেন না, সমস্তই তাহার নাম ॥ ২৮॥ 

চতুর্ঘপাদ মমাপ্ত। 

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । 



দ্বিতীয়োধধ্যায়ঃ। 

পিস 

প্রথম পাদঃ। 

ছুযু কিফভ্রোণজবাপবিক্ষাতং 

পৰীক্ষিতং ষঃ ক্কটমুততবাঅয* । 

ঘুদর্শনেন শ্রতিমৌলিমব্যথ* 
ব্যধাৎ স ককষ্ঃ প্রভুবস্ত ঘে গতিঃ॥ 

স্কৃত্যুনবকাশদোষপ্রলঙ্গ ইতি চেল্সান্যন্মুত্যনবকাশদো ষ- 
প্রলঙ্গাৎ ॥ ১1 

সর্ধকারণভূত ব্রচ্দে যে সময় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সাংখ্যের সহিত 
বিরুদ্ধ কিনা? এই সন্দেহনিরসনার্থ কণ্থত হইতেছে ।--অবকাশেব অভাব 
কেই অনবকাশ বলে। অনবকাশ শবে বিষয়শূন্যতা বুঝায়। সমবয়েব অনু 
রোধে বেদাস্তে সাংখ্যন্থৃতির নিধিষষতাকপ দোষের আপত্তি দৃষ্ট হইতেছে। 
ছুতরাৎ বেদাস্ত্ের ব্যাধ্যা ষথাশ্রুত অর্থের বিপরীভবপে করা কত্তব্য, এ বখ। 

অসঙ্গভ। কেন না, ও প্রকার ব্যাধ্যা করিলে ব্রদ্ষিককাবণবপ বেদাস্তানুারিণী 

খাদি স্মৃতির নিধিষয়তারূপ দোষ খটে। বেদবিরুত্ধ অনাপ্ত সাংখ্যস্মৃতিকে 
ব্যর্থ বলিয়। স্থির করাতে কোন দোষ ঘটে না ॥ ১॥ 

ইতরেষাধান্পলবেঃ ॥ ২ ॥ 
অধিকস্ত & সাংখ্যস্বিতিতে এমন কতকগডবি বিষয় কথিত হইয়াছে যে, 

তাহা বেদে দৃষ্ট হয় না॥২॥ 

এতেন যোগঃ প্রতুযক্তঃ ॥ ৩ ॥ 

যোগস্থাতি ছ্ারাই বেদাস্তের ব্যাখ্যা করা! উচিত। কেন না বেদাস্তার্থের 
আশ্রয়েই যোগম্মৃতি বর্ণিত॥ ৩॥ 

ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ ॥ ৪ ॥ 

হৃদি বল যে, বেদ আপ্ত কি অনাপ্ত ৭ ইহার উত্তর এই ষে, সাংখ্যাদি- 
স্মৃতির ন্যাহ বেদের অপ্রামাণ্য অসস্তব। কেন না, সাংখ্যাদিম্থৃতি হইতে 
বেমসমূহ হিলক্ষদ। ম্থৃত্যাদিতেও ইহার প্রমাথ আছে ॥ ৪ ॥ 



ছিতীযোহধ্যাঁষঃ 1 ষ্ঠ 

অভিমানিব্যপদেশন্ত বিশেবানু গতিভ্যষ্ ॥ ৫? 

ষদি বল, “কী তেজ দর্শন করিল” ইত্যাদি শ্রত্যুক্তিতে বেদের একদেশের 
যখন অপ্রামাণ্য দৃষ্ট হয়, তখন উহাব অপরাপর অংশেরও অপ্রাষাণ্য ্বীকাধ্য 
হউক্ এবং বেদের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হইলে বেধোক্ত ব্রন্মের জগৎকারপত্ প্রত্ৃতিও 

অবশ্য শ্বীকার করিতে হইবে? ইহাব উত্তর প্রত হইতেছে ।- «ও তেজ 

দর্শন কবিল” ইত্যাদি শ্রুতিতে যে তেজ প্রভৃতি শব্দ প্রযক্ত হইতেছে, উহ 

তেজ প্রন্ুতি অতিমানী চেতনদেবতার উদ্দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে, জড়পদার্থের 

উদ্দেশে ব্যবজত হয নাই। তেজ প্রভৃতি শবগুলি দেবতার বিশ্বেণ। 
অতএব বেদেব অনাপ্তত্ব কখনই সন্তব নহে ॥ 

দৃশ্যতে তু ॥৬॥ 
যদি বল, ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইতে পারেন না। বৈবপ্য নিবন্ধন 

্রহ্ধকে জগতের উপাদান বলা যায় না। উহার উত্তর এই যে, বিবপেরও 

উপাদানোপাদেষের অভাব দৃষ্ট হয়। তুশব স্বারা শঙ্কা নিরন্ত হইয়াছে। 
্রদ্ধবৈরপ্যনিবন্ধন ব্রহ্ম জগতের উপাদান নহেন, এ কখ! বলাও অসহত। 

কেন না, বিবপ বন্ধ দ্বয়েরও উপাদানোপাদেরতব লক্ষিত হয় ॥ ৬॥ 

অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥ ৭ ॥ 

ব্রহ্মও জগতের 'বৈবপ্য বলাতেও দোষ ঘটে না। কেননা, সারূপ্যেরু” 

প্রতিষেধার্থই পুর্ধনত্রে বৈরূপ্য কথিত হইযাছে। উহা ছ্বাপ্। উপাদান হইতে 
উপাদেয়েব ভ্রব্যান্তরত্ব ব্যক্ত হয় লাই। হৃতবাং ব্রদ্ধ ও জগতের বৈরপ্য- 

বিভ্যমানেও এ ক্যনিবন্ধন জগৎকার্য্যকে অসৎ বলা যায় না॥ ৭॥ 

অপীতো তত্বৎ প্রসঙ্জাদসমগীসমূ ॥ ৮ ॥ 

সুক্ষশক্তিক চিজ্জরডাত্মবক ব্রহ্ম বিবিধ অপুরুধার্থ ও বিকারের আস্পদ জগ- 

তের উপাদান হইলে প্রলয়সময়ে বিকৃত ছ্গতের স"মর্গে তাহাতে বিকার 

ও অপুরুযার্থতার আপত্তি হয়। ক্ৃতরাৎ উপনিষদে যে সমস্ত বাক্যে সর্ধবজ্তব 

নিরধদ্যত্বাদি গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন, 

তাহাদ্বিগেরও অসামঞ্সস্য হইতেছে ॥৮ ॥ 

নতু দৃ্াত্তভাবাৎ ॥ ৯।॥ 

উপবি উক্ত পূর্ববপক্ষের মিরসনার্থ কথিত হইতেছে --উপাঁদের জগতের 



তত বেছান্ত-দর্শনম্। 

সংসর্গে থাকিলেও উপাঁদামদ্ত পদের শুদ্ধ বিনষ্ট ছয় না। কেন না, তদীয় 
সার্বাকালিকী শুদ্ধত্বের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আছ ॥ ৯॥ 

স্বপক্ষে দোষাচ্চ ॥ ১০ ॥ 

সাংখ্যদর্শনের অনুসারে যে দোষসমূহ আযাদিগের পক্ষে সম্ভব হইতে- 
ছিল, সাংধ্যের নিজমতেও দেই সমস্ত দোষ দেধা যাইতেছে । কেন না, 
এসমন্ত দোষ বলিয়া অন্যত্র নিরত্ত হইয়াছে । উপাদান ও উপাদেয়ের 

'বেরূপ্য সাংধ্যমতেও লক্ষিত হয়। কেন না, তন্মতে শঙ্কাদিরহিত প্রধান হইতে 

শবাদিসম্পরন জগতের উত্তব হ্বাকৃত হইয়াছে ॥ ১*॥ 

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনিমেক্ষ- 
প্রবঙ্গঃ ॥ ১১ ॥ 

পুরুষের ।বুদ্ধিতে নানাত্ব বিদ্যমান, সুতরাং তর্বসমূহ অগ্রতিষ্ঠিত। এ 

সমস্ত তর্কের প্রতি অনাদর প্রদর্শনপুর্ব্বক উপনিষদূলিখিত ব্রচ্মোপাদানতাই 

হ্বীকার্য। লক্বপ্রতিষ্ঠগণের তর্ক প্রতিষিত, ইহা স্বীকার্ধ্য নহে। কেন না, 

কণাদ ও কপিল লন্বপ্রতিষ্ঠ। কিন্তু তাহাদেরও পরস্পর মতের বিরোধ দৃষ্ট 

হয়। সমস্ত তর্কই অপ্রতিষ্িত, ইহাও বলা যায় না। কেন না, তর্কের 
অপ্রতিষ্ঠানসাধক তর্কই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । যেবপ তর্কের অপ্রতিষ্ঠা না হয়, 

“তাহাই শ্বীকার্ধ্য। সমস্ত তর্ককে অপ্রতিষ্ঠিত বলিলে জখঘ্ব্যবহারের উচ্ছেদ- 

প্রসঙ্গ ঘটে ॥ ১১॥ 

গ্তেন শিল্টাপরিগ্রহ! অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১২ ॥ 
গডগ্জলি ও কপিলাদি বেদবিরোধিগণের ন্যায় কণাদ ও অক্ষপাদাদি 

বে্ববিরোধি দার্শনিকেরাও নিরস্ত হইয়াছেন। কেন না, উভয়পক্ষেই বেদ- 

বিরোধিত্ববধপ দোষের নিধাকরধের হেতু সমান হইতেছে ॥ ১২ 

ভোক্াপত্বেরবিভাগশ্ে স্তাল্লোকবৎ ॥ ১৩ 
ভোক্তা! জীবের সহিত ব্রদ্গের ত্রক্যাপর্তি নিবন্ধন অর্থাৎ শক্তিভূত্ত জীব 

হইডে শক্তিমছূত্রদ্ষের অতেদাপতি প্রযুক্ত "থা হুপর্ণ।” ইত্যাদি শ্রতিনিদি্ 

জীবব্রঙ্গের যে ভেদভাব, তাহার বিলোপ হইবে, ইহা! ভাবিয়া ব্রদ্ধোপাানক- 

ডাকে ঘুক্তিবিরুদ্ধ বল! ফায় না, কেন না, লৌকিক উদাহরণ দ্বাবাই উহা 
পরিহছত হইতে পারে । ১৩ | 
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তদনন্যত্বমারততগশবাদিভ্যঃ ॥ ১৪ ॥ 

ধদি বল থে, উপাদের জগং উপাদানভূত অন্ধ হইতে ভিন্ন কিনা? ইহার 
উত্তর এই, উপাদেয় জগৎ, জীবশকিবিশিষ্ট ও প্রকতিশক্তিবিশিষ্ট উপাদান- 

ব্রদ্ধ হইতে পৃথক নছে। কেন না, বেদবাক্য জগৎকে ব্রহ্ম হইতে তিন্ন হলেন 
নাই । ১৪॥ 

ভাবে চোপলৰোঃ ॥ ১৫ ॥ 

ঘটমুকুট প্রত্ৃতি উপাদেয়ভাবে মৃৎ্-কাঞ্চনাঁঘি উপাদানের বখন প্রত্যতিজ্ঞান 

হয়, তখন উপাদান হইতে উপাদেম্ের ভেদ বলা যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ১৫ ॥ 

সত্বাচ্চাবরস্ত ॥ ১৬॥ 

এই সম্বন্ধে আরও যুক্তি এই যে, অবরকালীন উপাদেযের অভিব্যক্তির 

অগ্রে তাদ্বাত্ব্যভাবে উপাদানে সম্ত। দৃষ্ট হয়, হুতরাং উপাদান ও উপাদেয় পৃথক 

নহে।॥১৬॥ 

অসদ্যপদেশাম্নেতি চেন্ন ধর্াস্তরেণ বাক্যশেষাৎ॥ ১৭ ॥ 

যদি বল যে, “এই জগ উৎপত্তির পূর্বে ছিল না" এই ক্রুতিতে উৎপত্তির 
পুর্ব্বে অসতব্বের যখন শ্রবণ আছে, তখন উপাদানে উপাদেয়ের অবস্থিতি অধুক্ত। 

এ কথা বলাও যুক্তিমঞ্চত নহে। কেন না, এস্থানে অসদ্ধপদেশ দৃষ্ট হইতেছে, 
উহা। ভবদতিমত ভুচ্ছত্ব নহে, কিন্তু ধশ্মাস্তরই বুঝিতে হইবে । উপাদানভাজৰ 
ও উপারেয়তাবে সংস্থিত একবস্তরই স্থুলত্বসু্ম হবপ ছুই অবস্থা সৎ ও অসৎ 

শব্দে বোধিত হয়। এখানে স্থুলতববম্ম হইতে হৃত্তা ধন্ম ভিন্ন। জগৎ হঠির 
অগ্রে সুক্মভাবে সংস্থিত থাকে বলিয়াই উহ অসৎ বলিয়া কধিত হয়। এ 

অদত্া যে ধর্খাস্তর, ভাহা বাক্যশেধ ্বারাই বোধিত হওয়া বায় ॥ ১৭। 

যুক্েঃ শব্দাস্তরাচ্চ ॥ ১৮ ৪ 

অসত্ব বে বশ্দাস্তর, তদ্ধিষয়ে যুক্তি ও শব্ধাপ্তরই হেতু ॥ ১৮॥ 

পটবচ্চ ॥ ১৯ ॥ 
যেমন পট উৎপন্ন প্রেত্ত) হইবার অপ্র্রে সৃত্ররূপে অবস্থিতি করে, তানত্তর 

ওঅপ্রান্তভাবে গ্রথিত হুত্র হইতে উহার অতিব্যক্তি হয়, সেইরূপ জগহ্প্রুপঞ্ 
হুক্ষশকিমান্ ব্রদ্বস্বরূপেই ষংস্থিত থাকে, পরে বখন রঙ্গের হাটি করিতে ইচ্ছা 

হয়, তখন তাহা হইতেই অভিব্যক্ত হইয়া প্রকীশ পার ॥ ১৯ & 
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যখাচ শ্রাশাদিং ॥ ২৯ 4 

কেমন প্রাণাক়ামন্থারা প্রাণ ও অপানাদি সংযমিত ছইয়াও সেই সময় যুখ্য 
প্রাণরূপে জবস্থিত হয়, আবার প্রবৃত্তিসময়ে হখন হুদয়াদি স্থানে যুখ্য প্রা 

অধিষ্ঠিত হয় তখন এ মুখ্য প্রাণ হইতেই স্বীয় অ্মবস্থায় গ্রকাশ পায় সেইরূপ 
প্রপস্ও শৃক্শক্তিসম্পন্র ব্রহ্ধমে ততগ্ববপে অবস্থিত থাকে, ব্রন্ধের সিসক্ষ! 

এন্থিলে তাহা হইতেই তখন আবার প্রধান মহদাদিকপে প্রকাশ পায় ॥ ২* ॥ 

ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসভিঃ ॥ ২১ ॥ 

বদি বর্ল যে, জীবের জগৎকর্তৃতুম্বীকারে দোষ কি? ইহার উত্তর এই যে, 
“*তাহা করিলে হিতাকরণাদি দোষের প্রসক্তি হইয়া পড়ে। প্রধানাদি কাধ্য 
সাধন করা জীবের পক্ষে ছুসাধ্য। গ্রটাপোক। কৌশেয় কোষ নিম্মাণ 

করিরা তন্ধ্যে প্রবিষ্ট হয়, দেহকারাগারনিম্মাণে সমর্থ হয় না ॥ ২১॥ 

অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ ॥ ২২ ॥ 

ভেদনির্দেশ দিবন্ধন জীব হইতে ব্রদ্ষেরই আধিক্য জানিতে হইবে, 
শঙ্কাচ্ছেদার্থ তুশবের প্রস্বোগ। উক্শক্তিমত্া ও ওঁৎকর্ধ্যনিবন্ধন জীব হইতে 
ব্রহ্গেরই আধিকা হইতেছে ॥ ২২॥ 

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্িং ॥ ২৩॥ 

প্রস্তরাদির স্তায় স্বাতঙ্ত্য নিবন্ধন জীবের ত্বকর্তৃকত্ব উপপন্ন হয় না। জীব 

ত্বরূপতঃ চেতনবন্য সত্য কিন্ত শ্বাতন্ত্যহীন & ২৩ ॥ 

উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন ক্ষীরবদ্ধি ॥ ২৪ ॥ 

জীব যে কণ্দব করেন, তাহার উপস*হার আছে অর্থাৎ তত্কর্তৃক যে কর্ম 
আরব্ধ হয়, ডাহাই তিনি সম্পাদন করেন, সুতরাং প্রস্তরাদির ্ঠায় জীবের 

অকর্তৃকত্ব কিরূপ বলি? ইহার উত্তর এই যে জীবে যে কার্যোপস হার দৃষ্ট 
হুয়, তাহার প্রবৃতি ছুষ্ধের স্তার। জীবে হৃত্ঠমান কাধ্যোপসংহার তদীয় 

অন্বাভজ্জা নিবন্ধন পরমেশ্বরক্কৃত বলিয়া হ্বীকার্য্য ॥ ২৪ ॥ 

দেবাদিবদিতি লোকে ॥ ২৫ ॥ 

ইন্স প্রসভৃতি দেবগণকে দেধিতে পাওয়। ধায় না, কিন্তু পৃথিবীতে খেমন 
তীক্কানিগের বরধপাদি করত প্রতিগন্ হয় সেইরূপ ঈশ্বর অস্থপণত্যমান হইলেও 
তাহার বিশ্বকতৃত্ব অবন্তই শ্বীকাধ্য ॥ ২৫1 
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কৃতন্প্রসক্িনি রবযবশবব্যাকোপো বা ॥ ২৬ ॥ 
অন্ুলী প্রভৃতির দ্বারা তৃণ উত্তোলনদি কর্মে কৎগ্ন জীবস্রূপের কর্তৃত্ব জনুভুড 

হন্ন না। জীব কৃংন্বরূপে প্রবৃত্ত হইলে কৎ্ব্বর্ূপের অপেক্ষা ছইত। গুরতার 
্রস্বরাদির উত্তোলনে যেমন চেষ্টা হয়, তৃণোত্তোলনে তাহ! হ্ না। এঁ সম্ 

কর্ধ সামর্থ্যের অংশতঃ অনুভব হয় মাত্র । শ্রী সকল কার্য্যে শ্বরপাংশেরও 

প্রমক্তি বল! অসম্ভব, কেন না, জীবন্বজপ নিরংশ । উহার অংশ যদ্দি স্বীকার 

করা যায়, তাহা হইলে নিরংশত্ব শ্রুতির ব্যাকোপ হয্ব। স্ৃতরাং জীবের কর্তৃত্ব 

অসিদ্ধ হইল ॥ ২৬ ॥ 

আতেম্ত শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২৭ ॥ 

লোকৃষ্টে দোষ ব্রহ্মকতৃত্বপক্ষে যুক্তিসিদ্ধ নহে । কেন না ক্রতিপ্রমণণেই 

ব্দ্মের কতৃত্ব হৃসিদ্ধ হইয়াছে , যে বিষয় অবিচন্ত্য শব্দই তাহাতে মূল প্রমাণ 
বলিয়া গ্রাহ্য ॥ ২৭ ॥ 

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২৩ ॥ 

ঈশ্ববের বিভৃতিভ্ূত কল্পতরু ও চিন্তামনি প্রভৃতি হইতে যেমন গজতুরগাদি 

বিচিত্র সুষ্টি উৎপভি হয়, শব্জপ্রমাথে জানিয়। ইহাতে বিশ্বাস করা যায়, 
সেইকপ সর্বেশ্বব বিষ্ক। হইতে যে দেব তিষ্যক প্রভৃতির সষ্ি, শ্রুতিবাক্য হইতেই 

ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে ॥ ২৮ ॥ 

স্বপক্ষে দোষাচ্চ ॥ ২৯ ॥ 

ষাহাবা জীবেব কতৃত্ স্বাকার করেন, তাহাদের পক্ষে কতশরপ্রসক্তি প্রত্তি 
দোষের প্রদঙ্গনিবন্ধন এবং প্রহ্মাকতৃত্বপক্ষে তদ্দেষের নির করপার্থ ব্রহ্মাকতৃত্ব- 

পক্ষই উপাদেয় ॥ ২৯ ॥ 

সর্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥ ৬০ ॥ 
“্সত্যৎ জ্ঞানমন্তৎ ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতিতে শ্রবণ নাই, হুতবাৎ বৈষম্যের 

আশ্রয় ব্রন্ধের কতৃত্ব অযুক্ত। এইবপ পুর্ধ্বপক্ষ করিয়া তাহাব মীমাংসা কর! 
হইতেছে ।--উপেতা পে প্রাপ্তা অর্থাৎ আব্বা দর্বশক্তির উপেভাঁ। শ্ুত্রে 

বেচশবঘৃষ্ট হইতেছে, উহা! অবধাবণার্থক । ভ্ুঙিতেই দু ছয়, পরছাত্মা 
সর্বপক্তিনমন্বিত ॥ ৩* ॥ 
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বিকরপন্বাঙ্গেতি চেৎ ততুদ্ক্ ॥ ৩১ ॥ 

বর্দি বল বে,ব্রঙ্ধ ইজজিঘরছিত, ভাহার কর্তৃত্ব কিক্ধপে সপ্ভবে ৭ ইহার 

উত্তর এই খে,স-তাহাও বলিতে পাত্র না, কেননা, ব্রচ্ম ষে ্বতই পরশক্তি- 

অন্পন্ন, ক্রুতিই তাছার প্রমাণ। ব্রদ্ধের অনি্তিত্থেও কর্তৃত্ব হইতে পারে 
না) ৩১ ॥ 

শ গ্রয়োজনবত্বাৎ ॥ ৩২ ॥ 

ব্রহ্ম পুর্ণ, গ্তরাং তীহার প্রয়োজনের অভাব» ছুতরাং তাহার প্রবৃতিও 

সঙ্গিত হয় না, কারণ, যিনি পূর্ণকাম,তীহার শ্বার্থে প্রবৃতি কিকপে সম্ভব হয়? 

এইরূপ পুর্ববপক্ষ করিয়া! পরবর্তী হত্রে ইহার মীমাংসা করিতেছেন 1 ৩২ ॥ 

লোকবত, লীলাকৈবল্যযূ । ৩৩) 

ত্রদ্ষের ঘে প্রগ্রকার প্রবৃত্তি, তাহা কেবল লীলার্থই বুঝিতে হইবে ॥ ৩৩ ॥ 

বৈষম্যনৈর্ঘণ্যে ম সাপেক্ষত্বাৎ তথ] ছি দর্শকনতি ॥ ৩৭ ॥ 
রহ্ধ সুখছ্হখতোগী মনুষ্যাপির স্থত্টি করেন বলিয়া তাহাতে বৈষম্যাদি- 

দোষ খটে, ভাহাও বলিতে পার না। কেননা, সৃষ্টিকর্তার কন্মাপেক্ষিত্ব 

নিবন্ধন তাহাতে বৈধ্যম্যাদি দোষের সম্ভাবনা নাই। জীব কর্খ্ুফলেই নুখ- 

হুখতোগ করে ॥ ৩৪ ॥ 

ন কণ্মাবিভাগাদ্দিতি চেমনানারদিত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥ 

প্রলয়ে কর্মের বিভাগ নাই, এমন নহে, স্ৃ্রিপ্রপঞ্চ অনাদি। নুতরাং 

ক্্ধার। বৈষম্যাদি পরিহ্ৃত হয় ন' ইহাও বলিতে পারা যায় না। শ্রুতিতে 

ৃষ্টির পূর্বে ব্রদ্মকর্ৃক কর্মবিভাগের সপ্তাবনা আপাততঃ অনুমিত হয় বটে, 

কিন্ধুকর্থ্বের ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণের অনাদিত্বম্বীকারেই উহা! পরিহৃত হইয়াছে ॥৩৫| 

উপপদ্যতে চাত্যুপলভ্যতে চ ॥ ৬৬ ॥ 

হি হল দ্ে, ব্দ্ধে ভক়রঞ্চণ ও তদ্বাসনানিবারপরূপ বৈষম্য খটে কি না? 

. ইচ্ছার উত্তর এই যে, ব্রদ্ধের ভক্তপক্ষপাতরূপ বৈধম্য শ্বৃতই উপপন্ন হইতেছে। 

 িডিবকরৎমল। ভগবানের প্রকার বৈদ্য গুণ বলিয়াই গণননীয় ॥ ৩৬ ॥ 



বিন্টীষোষ্ধ্যাযৎ | থ১ 

সর্বধর্মোপপতেস্চ ॥ ২৭ ॥ 

ইতি দ্বিতীয়াধ্যানন্ত প্রথম” পাদ: ॥ 
অধিকস্ত বিকদ্ধাবিকদ্ধ সর্বধম্মই অচিন্তা পরমেশ্বর উপপন্ন হইতেছে 

স্তর ভক্তপক্ষপাতকপত্তণ ম্কানীব আদবণীয ॥ ২৭ ॥ 

স্থিতীষাধ্যায়-প্রথমপ দ সমাপ্ত । 

দ্বিতীষঃ পাদ: । 

কষ্দ্বৈপাষনহ নৌঁমি যণ সাক্ষ ২ *কবৌপম | 
সর্দেষ+ৎ পবম+হশ্চ সাখ্যষক্তিবিএ|ক্দ ॥ 

রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম ॥ ১ ॥ 

যি বল যে, প্রধানকেই পবিদশ্তমান জগতেব উপাদান কবা ষাউক্ক ? 

ইহার উত্তব এই যে, তাহ| বলিতে পাবা যায না। জণনতব বচনা অড়ুত 
প্রধান (প্রক্ুতি ) অচেতন। চেভানব অধিষ্ঠান ভিন্ন প্রধানকে জণতেব 

উপাদান বলা অসম্তত। 

গ্রবৃতেশ্চ ॥ ২॥ 

প্রবৃত্ি দৃষ্টান্তে যদি প্রধানের উপাদানত্ব স্বীকাৰ কব, তাহাও হইতে 
পাবে না। চেতন কর্তৃক অধিষ্টিত জাড়বই প্রবৃত্তি সঙ্গত হয | ২॥ 

পরোহ নৃবচ্চেতি তত্রাপি ॥ ৩1 
বি বল যে ₹+ “যমন স্বতই দধিনত পরিণত -য, মেশবিমুক্ত জল যেমন 

একবম হইযাঁও আমাদিফলবিশেষে মধুবায্াদি শানারসে পবিণত হই বা থাকে, 

সেইবপ কম্মবৈচিত্র্যানুসাবে এক প্রধানই দেহভুবনাপিকপে পবিণত হইতেছে 

ইহাধ উদ্ভব এই যে,২-চেতানল অধিদ্ভানবশতই অন্চতন বস্ত্র হও দি 

কাধ্যে প্রবৃন্ধ হয ॥ ৩॥ 

ব্যতিরেকানবস্থিতেন্চানপেক্ষত্বাৎ ॥ ৪ ॥ 
কষ্ট পুর্বে প্রধানব্যতিরিক্ত হে্বত্ববের অনবস্থিতি উল্পক্ষিত হইতেছে, 

হুতবাৎ কেবল প্রধানেবই নিজ পরিপামকতৃত্বের নিবাস হইল ॥ % ॥ 

খন্থাত্রীভীবাচ্চ ন তৃপাদিবৎ 1 ৫ ॥ 

যদি বল, ণপল্পবাদি যেমন পবাপ্দ বর্তক ভক্ষিত হইয়া খতই *ঢগাকাবে 



৪২ বেদীস্ত-র্শনম্ । 

গবিণড হয সেইবপ পথানও মহদ্দাদিতত্বাকাল পদ্গিণত হইয]| ধাক ইছাঁন 

ঈশ্ঘব ণই--অন্যর ছগ্কাবে পবিণামব অভ ব গ্রাক্গ 5খাপিব শত পলিণ'ন 

বল! অমন্তদ ॥ ৫ 

অভ্্যুপগমেঘর্থাস্থাবাৎ ॥ ৬ ॥ 
যদি প্রধানের পাভাব্বি প্রবৃত্তি স্বীকান কব তাহাতে কোন ফল দষ্ট 

হয না॥৬॥ 

পুকষাশ্মবদিতি চেতথ![পি ॥ ৭ ॥ 

জানব স্বত প্রবৃত্তি সর্বথাই অসিদ্ধ। শঙ্গু ণতিশক্তিহীন সত্য কিন্ত 

তাহাৰ পথদর্শন ও তহপদেশাদি সামার্থ আছে এব* অব দর্শনশক্তিহীন 

হইলেও পক্গুপ্রদত্ত উপদেশাদি গ্রহণে স্ব আছে অব অবস্থাস্তপ্রস্তবেব 
লৌহসামীপাদিও সম্ভব হয কিন্তু নিম্ুল নিক্ষিম পন্ম্যব কোন বিকাবই 
নাই ॥ ৭ 

ঙ্গিভানুপপভেশ্চ ॥ ৮৪ 

গুণেব উ কফাপকষপাক্গ অঙ্গ।জিভাপ সত বিশ্বক্গ্টিবাগাব পক্ষ নিবস্ত 

হইতেছে । গুণেব অঙ্গিত্ই অন্গপপন শু্বণ ও প্রকাব পল আসঙ্ষন। 

সত্বাদিগু7ণব দাম্যভাবে অবস্থিতিকেই গ্রবানাবস্গিতি ব| প্রধানাবস্থা কছে 

তাদশী অবস্থায গুণসমূহ প্ববপনিব/পক্ষ খাকে বলিব একটা আন একটীব অঙ্গী 

সইলত গাব লা। ৮ 

অনাথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাত ॥ ৯ & 

কন্বান অনুপ্নাধে গুণ বিচিন্ষভাৰ ভষ একপ অনুমান ববিনে পুর্থোক্ত 

দেযেন নিবাস হষন | কেন! গুণ।*€ বল্তা $ক্লবেব অলান *ইয। 

পড়ে ॥৯। 

বিপ্রতিয়েধাচ্চাসম্ীসযূ ॥ ১০ 

পুর্ববোভব বিবোধ প্রান্ত কাপিলদর্শনেব জামপরস্য থাকিতেছে না। 
মুমুস্থুদিণ কাঙ্ছেই উক্ত দর্শনে শরদ্ধাত্যাশ কবিবেন। প্র দর্শনে একবাব প্র 
তির ভোগকভা! পুক্ষকে শবীরাদিব্যতিরিক্ত বলিষা! শ্বীকাব কল্মা! আবাব 

জারেতত্বোকবাদিপৃন্ত বল হইয়াছে । পবিশেষে আবার বন্ধমোক্ষঞ্ণ পুরুষের 



শ্বতীবেহিধ্যাপ্্ঃ ৷ ১৩ 

নহে উক্ত হইয়াছে। প্রকুতিৰ সংসর্ণ হেতু পুরুষ বন্ধনপ্রাপ্ত হন, ইহাও 
কথিত হইয়াছে , সুতরাং বহুবিধ বিরোধ দৃষ্ট হয ॥ ১০ ॥ 

মহদ্দীর্ধবদ্ধ! হৃন্বপরিধগুলাভ্যাৎ ॥ ১১ ॥ 

পণনাধু ।ব ভণ/৩ব হষ্টি, এ বখাযুস কি অ]প এক্ষাণ তা বঈ 
মামাস ৬হ/প ভগ খা] ও রমা শহাত মা ও দাঁ। গা কেও 

৬২পতিণ৯ * কিকপ্িণব মমশ্গম*ত পিন | পবমা। হত ঘ বাদি লন 

”থিৰ্ঠণি ডহ্ব বনিলেও পভ শিল্প বিদ্ধ হব অবষববান্থত ছা)ণ 
হহযত সনাপ হা নকণভদ্বভআসঙগ 1 ১১। 

উশ্ষথ|পি ন কল্মাতত্তণঙাব, ॥ ১২ ॥ 

নিয় ১ম [বশত 1 শা তি গু ধ কান এ লিক 

জ তব চদখ বর্থন কাবন। এখন এক এ+ খে এ পবন এব দিয়া পবন্।॥ 

শত অদষ্ট হহত কি! আত্ম ত অদষ্ট হহা৩ উত্পন 1--আঅগত ধম্মাধন্ম জন্য 

অদ”ই্টব পবম'এগততা হেত প্রগমপক্ষ অগঙ্গত। আগত অধগদ্বাবা! পবমাণুশত 

করিবার উদ্ছব সম্ভব হয় ন স্থন্বা” ণেষপন্ষও সঙ্গত হইছে না অতএব 

উততয়থাই আন্্রিযাজনঞে অ”্ট অসঙ্গ৩ ॥ ১ ॥ 

মমবাসাভূ।পগমান্চ সাম।দনবস্থিতে ॥ ১৩ ॥ 

সমনায় হাব ববিতো9 অটান্খস্ত টে । নান।ই এ অমামণগ্ের 

বারণ ॥ ১১। 

নিতামেব চ ভাবা ॥ ১৪ । 

সমবাধের নিত্যতা স্বীকাব করিল তত্মন্বপ্ষি ভণাতিব অনিত্যতা প্রসঙ্গ 

হয়, নুতরা উঞ্ মত অমমঞ্জস। ১৪॥ 

রূপাদিম্তাচ্চ বিপম্যয়ে। দর্শনাৎ ॥ ১৫ ॥ 

অধিকন্ত পাখি শা নৈদস ও বাধশীন গবমাণুসঘছের কপ বশ পন্ধ- 

স্পর্শবিশিষ্টহবেব ত্গীকা'র হেতু উহাদিপের নিত্য নিরব্ষবত প্রীতির 

বিপর্যয় হয়। কেনন বপাপ্ক্ক ঘটাদি পদান্থ অনিতাতাহ লক্ষিত হয় 

এই প্রকার ব্বীকার € পরিহার *ইত উঞ্ মু অসম (স্ হইলতাছ ॥ ০৫1 



৮৪ বেদান্ত-দর্শনম্। 

উভয়খ! চ দোষাৎ ॥ ১৬ ॥ 
উভ়ধাই অপবিার্ধ্য দোষ হেতু উক্ত মত শ্রদ্ধেয় হয় না ৬॥ 

অপরিগ্রহাচ্চাত্য স্তমনপেক্ষা ॥ ১৭ ॥ 
ইহাৰ কোন অংশই কোন শিষ্টজন গ্রপ্ণ কবেন নাই , সুতরাং ইহাখ 

অপেক্ষা কব ও শুভাকাজ্ী ব্যাওব কত্তব্য নহে ॥ ১৭ | 

সমুদায় উভয়হেত্কেপি তদপ্রাপ্তিত। ১৮৪ 
এই গ্রে উতয়স*ঘাতহেতুক দ্বিবিধ জমুদায় নির্দিষ্ট হইয়ছে, ৩-স্বীকার 

, কবিলেও তাহার অপ্রাপ্তি অমিদ্ধি হয। অতএব তৎকল্পনা মুক্তিযুক্ত 

নাহ ॥৮॥ 

ইতরেতরপ্রত্যযন্থাদিতি চেনোৎপত্তিমাত্রনিমিত্বাং ॥ ১৯ ॥ 
প্রত্যয শব্দ হেতুবাচক | অবিদ্যা প্রস্ৃতিব পবম্পব হেতুনিবন্ধন সাত 

উপপন্নই হখতেছে, এই প্রকাব যাহা কবি৩ হইয়াছে, তাহা! অসর্গত। কেন 

না ইহাদেৰ পূর্বর্ষ পুর্ব উত্তাবান্তবব ভসপত্ভিমাত্রৰ এডি কাধণ হব বিক্ষ 

নঘাতেব প্রতি নিমিত্ত নাক্সিতভঘ না। 'মতএন মৌণতমত সঙ্গত ভইতেছে 

না।॥ ১০ । 

উত্তরোৎপাদে চ পূর্ববনিবোধাৎ ॥ ২০ | 
পার্নাক্তস্ত্র হইাতেই অন্ুবতিত হইল্ন। ক্ষপতঙ্গবাদিণণ মনে কবে, উত্তব 

ফ্ানাৎপতাত পুর্বক্ষণ শিব হত াবে। ইহ] বপিলেও অবিদ্যাপ্দিব 

পরস্পব হতুখে হেত হেহুমছ্াব স্থাপ* এমন্তব। কেন ন, পূর্বক্ষপব্তী 

নিক্দ্ধকাবপেব নিরুপাখ্যত্বের অন্তপপক্ি হয ॥২ ॥ 

অতি প্রতিজ্ঞোপরোধো! যৌগপন্তমন্যথ| ॥২১) 
উপাদনেব অমত্ত তও বর্দি ডৎপত্তিম্বীক'ব কর, তাহা হইলে স্বন্ধবপ 

হেতু হইতে সমুদারের উদ্ভব হয, এই ষে প্রতিজ্ঞা, সে প্রতিজ্ঞার ভঙ্গ হয়। 
অধিকন্তু তাহা হইাল সন্বদাই সর্দ্ঘন সর্ধব্রন্যই উৎপন্ন হইতে সক্ষম হই, 

অতএর অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি অন্বীকাধ্য ॥ ২১ ॥ 

প্রতিসখ্যাপ্রতিনংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাং ॥ ২২ ॥ 

ভাবসমুহেব বুদ্ধিপূ্ধ্বক ধ্ব সকে প্রতি খযানিবোধ এব* ওদ্বৈপবীত্যকে 
অপ্রভিসবখ্যানিবোধ কছে। আববণাঙাবেধ লামই আকশ। এই ডিলটীহ 
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শন্য। এতইযভীত আক সমস্তই ক্ষণিক। সৃবন্তর নিবন্ব়নাশের অতাঁব 
বশত এ নিরোধদ্বয়ের অসস্তব হই?তছে | অবস্থান্তবাপত্তিই সদৃবস্তব উদ্তব। 

প্ব"মও অবস্থা গ্রঘ। এক বস্তই স্থাধী। সপবস্থব বিনাশশৃন্য ৪ হইলে ক্ষণ। 

স্তবে বিখ্বাকে শুন্য দুষ্ট হইত কিন্তু তাহ|। যখন হয ন; তখন ঘাহাবা দীপের 

ম্যান ঘটাদিৰ নিরবশেষে নিল।শ শ্বীবার ব্লন, ভাহাদেব মতও অশ্বা 

কাব্য ॥ ২ ॥ 

উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ২৩ 

বৌদ্ধেব। স সাবকারণ অবিদ্যাদিব নিবোধকেই ঘষে মোক্ষ বলেন ডাহা 
তত্বজ্ঞান্জন্য নাহ কেনন তাহা হইন্দে অপ্রতিস খ্যা নিরোন্ধর স্বীকাব 
বিফল হধ। দ্বিতীয়পক্ষও অসঙ্গত। কেন না, আপন! হইতে মেক্ষ হয় 

বলিন্ল সাধানাপদেশ মিথ্যা হয । স্ুতবা বৌদ্ধাভিমত মোক্ষও অসিদ্ধ ॥ ২৩॥ 

আকাশে চাবিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥ 
আব1/শ বে ১৪৭ ভটিমত ততমাহ অশিশয শিবদ্ধন ৩11৪ 

অনন্ভন ॥ ২০ ॥ 

অনুস্বতেশ্চ ॥ ২৫ ॥ 

পুর্ববানুক্ততদব্যবিষয়িশী বুদ্ধিতক অনুস্থৃতি কছে। অধুম্মৃতি শব ছানা, 
প্রত্যভিজ্ঞা বুঝায়। সমাবের সকল ত্রাব্যেরই অনুম্মতি অনুসন্ধিত হইক্সা 

থাকে লুন্বা ভান দাগ ক্ষণিক হইস্ত পাবে না॥২৫॥ 

নামতোহদৃষবত্বাৎ ॥২৬১॥ 

অনৃষ্টবশত; অসতের পীতাদি আকার জ্ঞানে অবস্থিতি কার, ইহাও 
অসভুব ॥ ৩৩॥ 

উদামীনানামপি চৈবহ লিদ্ধিঃ | ২৭ | 
ভাবপদার্থকে ষদি ক্ষণিক বলা যায তাহা হইলে অসৎ হইতে সতেব 

উদ্ভব শ্বীকধা হইয়া পডে। তাহা হইলে উপাধহীন উদ[মীনেব উপেয়সিদ্ধি 

স্বীকার কবিতে হয় ॥ ২৭॥ 

নাভাব উপলন্দেঃ ॥ ২৮ 
যদি ধ্ণয়ে গণ পদার্থবই জ্ান।স্বব এণ। ভচিত বি নাঞ হহান 
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উত্তর এই যে, প্রতিনিয়তই বখন উপলন্ধ হইতেছে, তখন বাহ্যবস্ত যে নাই, 

ইহা বলা যায় না ॥ ২৮॥ 

বৈধর্ন্যাচ্চ ন স্বপ্রাদিবৎ | ২৯ ॥ 
যদি বণ থে, বাহ্ অর্থ ব্যতিবেকে বারনাহেহ্ক জনবৈচিণ্য খপ খগ্গে 

ধেমন ব্যবহ|ব হব, তদ্ধগ ব্যবহাব জাগ্রত অবস্থ।তে হউক ন। কেন? ইঙাঁৰ 

উত্তব এই যে, পঞস্পর বৈধম্মাহেতু হ্বাগ্সিক ও জাগ্রত ব্যবহাবে একক্সাপ ৩। 

শ্বীকার কৰা যায না। বেন না, স্বপ্নের ধন্ম জগতেব ধন্ম অপেক্ষ। সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র ॥ ২৯% 

শন ভাবোহন্পলদ্গোঃ ॥ ৩০ ॥ 

অন্ুপলন্ধি নিবন্ধন বাসনাব সন্তাই অস্বীক।ঘ্য ॥ ৩ ॥ 

ক্ষণিকতীচ্চ ॥ ৩১ ॥ 

পুববপক্ষীঘ মাত সমস্ত বন্ধই ক্ষণিক। যন্দ তাহ! হয়, ৩বে ব সনাব 

আশ্রয়স্ববপ স্থিরবন্তরর বিদ্যমানত] থাকে না ॥ ৩১॥ 

সর্বথানুপপন্ভেশ্চ ॥ ৩২ ॥ 

মাধ্যমিকব মাত শুনই একমাণ তক্জ। যদি বল ঘে উশপুক্ত কি 

আসুক্ত ? ইহাঁৰ উন্তব এই ঘে অন্গ্পতি ভেত উহা! অমুক্ত এই শন্যতাণ, 
অভান ও ভাগাভান, এই তিনটা বোন্টীহ প্রতিপাদণ কন। বায় ন॥ ৩২ 

নৈকন্মিনসস্তবাৎ ॥ ৩০॥ 
ধদি জিচ্জাসা কব ধে আহ তোক্ত জীবাদি পদার্থ খু কি অসুক্ত ৭ ইহার 

উত্তর এই যে, অসভ্ভাবনা হেতু এক পদার্থে মুগপৎ বিকদ্ধধন্মের সমাবেশ 
নিতান্তই অসম্ভব ॥ ৩৪ ॥ 

এবং চাত্সকাহ নাম ॥ ৩৪ ॥ 

একই পদ্ধার্থে সন্ভাসভ্তাদি বিরুদ্ধধন্মের যোগ যেমন দোঁধাবহ, আম্মার 

অকাংন্ই সেইবপ ॥ ৩৪ ॥ 

নক পর্যাযাদপাবিরোধে| বিকারাদিভ্য ॥ ৩৫ ॥ 
জীব অনভ্তাবসবহ স্বাকান পুর্দাক বালক-পুব!ধিব দেহ কিছ! হস্ত্যখাদিব 

জেঞাপ্তিতে ঠাহাব অব্য়বের আপ ।শ ও ডবখমবণ ইশরাত) গাব তওগেহ- 
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পদিমিতাব সামথসা জ্ঞান করাও অযুক্ত। কেন লা, জাভা লীবের 

বিকষাবাদি অপবিহাধ্য হয়্। এই প্রকাব এলি জীবের বিবার, অনিতা, 

কতহানি ও অকতাত্যাণম নিবাবণ কষা যখলা। জীবেন বিকাবাদি অস্তবে 

না, একথ[ও বল| যায না কেন ন|, জীবেব মুক্তিকালীন পবিমাণজন্যত্ব ও 

অজন্যত্বাদি বিকল্পহেতু অনিত্য ॥ ৩৫ ॥ 

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভযনিত্যতাদবিশেষাত ॥ ৩৬ ॥ 

উদ্ভঘ অবস্থাধই নিভ্যভাবশত মোক্ষাবস্থাব অবিশেষ হইতে ৩৬ ! 

পতারসামভীস্যাৎ ॥ ৩৭ ॥ 

শব, সৌব ও শাণপত্য ইহাবা পাশুপত সম্প্রদায় । ইহাদের মতে 
ক্ান্রণ, কার্য ধোগ, বিধি ও ছুঃখাস্ত এই পীচটা পধার্থ। এখন জিজ্ঞাস্য 

এই যে পাশুপতাদি সিদ্ধান্ত মুক্ত কিনা? ইহাব উত্তর এই যে, অসামগ্স্য 
হেত সিদ্ধান্ত মুক্তিমূক্ত নাহ । পশ্/পতি প্রভৃতি দেবতাব হৃষ্টিকতৃত্বাদিবোধক 
ব্বকাসমৃঙ্গ বেদাদিশাক্েব অবিধোধে নাবাবণপবকপেই জক্ষমূনীয হই 
তেনে ॥ ৩৭ ॥ 

জন্বন্ধানুপপতেশ্চ ॥ ৩৮ ॥ 

সম্বন্ধের অনুপপত্িহেত ঈশ্ববেব জশৎকতৃত্ব সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না। 

কেন না, ঈশ্বর দেহরহিত। কুলালাদি শরীববিশিষ্ট। কৃলাজাগিব সন্দাই মত্তি- 

কাদিব সন্ধন্ধ। -তাদশ কুলালাদি বাবাই খটাদি প্রস্তুত হয় ॥ ৩০ ॥ 

অধিষ্ঠানানুপপত্েশ্চ ॥ ৩৯ ॥ 

অধিষ্টানের অনুপপত্তি হেতুও ঈশ্ববের জগত্বর্তৃত্ব সম্ভব হয় না। ঈশ্বর 

দেহবর্জিত। শাহাব দেহ আছে তীহার অধিষ্ঠানই সন্তব | ৩৯ ॥ 

করণবচ্ছেন্ন ভোগাদিভাঃ ॥ ৪৯ ॥ 
এ কথা ধদদি বল যে, ধেহবর্ষ্িত জীবের দেহ ও ইজি বেয়ন অধিষ্ঠান 

হয় ঈশ্ববেরও সেইবপ প্রধানই অধিষ্ঠান হইয়া! থাকেন। ইহার উত্তর এই 
যে, প্রলয়সময়ে প্রধান বিদ্াযান থাকেন। ইক্জরিবৎ তিনি ক্রিয়ার সাধন। 

তাহাকে অধিষ্ঠান করিয়া ঈশ্বর জগৎ হ্ষ্টি করেন, এ কথ! বলা মহযে না। 
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কেন ন। ভাঙা বলিলে ঈশগবব ভোণাদিপ্রসগ হয়। করুণস্কালীয় প্রধানেষ 

দ্বীকাবে ও জন্ম মৃত্যু প্রভৃতিব প্রাপ্তিতে ঈশবের ন্রখছ্ঃখাদিভোশে অনীশ্ববত 

ক্ষটিয়া! উঠে ॥ ৪০ ॥ 

অস্তবত্মসর্বজ্ঞত] বাঁ ॥ ৪১॥ 

দি এ কথা বল যে, অদৃষ্টান্থরোখে ঈশ্ববের কিঞ্চিৎ দেহাদি কল্সন! করিলে 

ক্ষতিকি * ইহলোকে এর প্রকারই ত তুষ্ট হয়। পুধ্যবান রাজা! সর্কশরীর 

* ধারী। তাঁহার! আপনাপন অধিষ্ঠ'নভুত বাজ্যের অধীশ্বব। তদিপরীতধন্ী 

কদাচ ব্রা হয় না। এই প্রঙ্গের উত্তরে বলা যাইতেছে _-এ প্রকার বলিলে 

জীবের তায ঈশ্বরের শবীরাদিসম্থন্ধঘাটতত্ব অস্তবর ও অসব্বজ্তা ঘটে । যে 

ব্ক্তি কম্মের অধীন সে কদাচ সর্বজ্ঞ হইতে পাবে ন।॥ ৪১ ॥ 

উৎপত্তযম্তবাত ॥ ৪২ ॥ 

নচ কর্ড করণমূ ॥ ৭৩ ॥ 

শঁক্তিবাদেও বেদবিকন্ধ অনুমান ছারা শক্তিব কারণতা কল্িত হয়। অতএব 

এ বিষয়েও লৌকিক যুক্তিপ্রয়োণ কনব্য। অতএব শ্রক্তিব অনুগ্রাহক পুক্ুষ 
অবশ্ত শ্বীকাব কবিতে হইবে ॥ ৪২ ৪৩॥ 

বিজ্ঞানা্দিতাবে বা তত্প্রতিষেধঃ ॥ ৪৪ ॥ 

যদি পুরুষকে নিত্যঙ্ঞানাদিগুণবিশি্ট বল, তাহ| হইলে এই মত ত্রশ্দ 

বাদেরই অন্তত হয। কেন না, ক্রক্ষবাদে তাদশ পুরুষ হইতেই জশতেব 
সৃষ্টি প্রভৃতি স্বীকৃত হয | ৪৪ 

বিগ্রতিষেধাচ্চ ॥ ৪৫ ॥ 

শক্তিবাদ তুচ্ছ, কেননা উহা! সর্ধক্রতিযুক্তিবিরুদ্ধ। অতএব ধাহাঁর! 

মঙ্গলকামনা করেন, ঘোষকণ্ট কবহুল সাশ্থ্যাদিমার্শ ত্যাগ করিয়া বেদাস্তমার্ঁ 

অবলম্বন কয়াই তাহাদের কততব্য ॥ ৪৫॥ 

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায় ঘিতীয় পাদ সযাণ্ত। 

হেখেতরক 
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ততীয়ঃ পাদঃ। 

লোমাদিশিষষাত পঙগাভিবি মতিহ বিজধান যঃ। 

দ তা* মদ্বিবষ” ভাগশি রুঝ প্রাঁহ নিষ্য তি ॥ 

ন বিষদএতেঃ ॥ ১॥ 

ছান্দো[য উপনিষদ্গে দিধিত আন খে, এই বিশ্ব পুর্বে সৎ ছিল, তিনি 

ঈক্ষণ পুব্বক স“কস কবিবাছিলেন আমি বগ হইব, প্রজা স্থষ্টি কবিব, তিনি 
€তজের সৃষ্টি কবিলেন, জণ কৃষ্টি কাঁরণেন, অগ্র স্থষ্টি কবিলেন ইত্যাদি। এখন 

সন্দেভ এই যে, আঞ্চাশেব উৎ্পপ্ডি আছে কি না? আকাশের উৎপ্তি নই, 

ইহাই যুভিসঙ্গত বোধ হয | এইবপ আশকা করিক্কা পুর্ববপক্ষ করিতেছেন ।-- 

গ্রুতিগ্রকবণেব অসভ্ভ/ব হেতু আকাশের উৎপত্তি অস্বীকার্ধ্য। আকাশ নিতা, 
উৎপলিব্হিত। আকাশের উৎপত্তিপক্ষে শ্রতিপ্রমাণ নাই ॥ ১ ॥ 

অস্তি হু॥২॥ 

উপরিলিখিত পুর্র্বপক্ষের উত্তব এই যে, আকাশের উৎপত্তি আছে। 

ছান্দেগা উপনিষদে আকাশেব উতৎ্পণ্ডি উক্ত হয নাই বটে, কিন্তু তৈত্তিবীয় 

শ্রুতিতে প্রমাণ আছে যে ত্রক্ম হইতে আকাশাদির উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ২॥ 

গোঁণ্যসস্তবাচ্ছন্দাচ্চ ॥ ৩ ॥ 
পুর্বাব এই আশঙ্কা হইতেছে যে, অসস্তাবনা হেতু আকাশের 

নিত্য হাহ্ুচক বাক্যসমূহ শৌণ বক্ষ বুঝিতে হইবে ৫ ৩ ॥ 

স্তাচ্চৈকস্য ত্রন্মাশবাবৎ ॥ ৪ ॥ 
যদি এপ বলা বায যে, তৈত্তিরীয় শ্রুতির একই সভভূত শঙ্ব অগ্নি 

প্রভৃতিতে মুধ্যতাবে অন্থবর্তমান হইয়া আাবাৰ আকাশে কি প্রকারে গৌণ- 
ভাবে অঠবৃত্ত হইতে পারে ৭ উহার উত্তর এই থে, একই ব্রক্ষশব্ববৎ মুখ্য- 

ভাবে ও গৌণভাবে সম্ভব হইতেছে ॥ ৪ ॥ 

গ্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেক চ্ছবেভাঃ ॥ ৫ ॥ 
উক্ত পূর্ব্পক্ষের নিরসনার্থ বলা যাইতেছে যে, ব্রক্ষের অব্যতিরেকে 

প্রতিজ্ঞাতন্ক হইতে পারে লা। বিশেষতঃ উহা শ্রতিপ্রতিপাধ্য ॥ ৫ 

যাবদিকারন্ত বিভাগে! লোকবও ॥ ৬॥ 
বাচকের অভাবে এখানে কি প্রকারে আকাশের উৎপত্তি বলা খান এ 

৭ 



৬ বেদাস্ত-দর্শনস্ । 

কথা বলিলে ভাহার উত্তন্ব এই যে, লৌকিকবৎ শ্রুতিভেও বিকার পধ্যন্তই 
বিভাগ করিয়াছেন বলি”ত হইবে ॥ »॥ 

হন মাতবিশ্ব ব্যাখ্যাত্ঃ ॥ ৭ ॥ 

এই যে অণকাশর বায করা হইল ইহ দ্বাবা বায়ুও ব্যাখ্যাত হইপ। 

আকাশের কাবাতবণ প “৭ শ্রত € মুখ ক।ধত্ কিন্ত হততেছে ॥ ৭ ॥ 

অলভ্পন্ত সতোহন্পপাত্ঃ ॥৮॥ 

এধন সন্দেহ এই যে জৎপ্বকপ ত্রক্ষও উৎপন্ন গন কিনা? মহদাি 
, কারণদমুহেরও যখন উৎপাত স্বীকৃত হইয়াছে, তখন বক্ষেবও উৎপত্তি স্বীকার 

করিতে হইবে । কেন না, তিনি কারণ হুহতে বিশেষ *হেন। এই প্রধার 

পূর্বপক্ষ করিয়া বলা যাইতেছে যে অনুপপতি হেতু সতক্ববপ বন্তব উৎপন্ডি 
সম্ভব হয় না। যাহার কারণ ম'হ, তাহার উৎপত্তি অসম্ভব, হুতরাৎ মত 

স্ববপ ব্রদ্দের উৎপত্তি যুভিযুজ্ত নহে ॥ ৮ ॥ 

তেজোহতস্তথ] হাহ ॥ ৯॥ 

শ্রুতিতে বাছু হইতেই শেজের উৎপত্তি লিখিত আছে॥ ৯॥ 

আপ ॥ ১০ ॥ 
অগ্নি হইত জলের উদ্ভব । শ্রুতির বচন এইবপ ॥ ১০ ॥ 

প্রথিব্যধিকারবপশব্দ।স্তণেভ্যৎ ॥ ১১ ॥ 
যদ্দি বল যে, ক্রত্যুক্ত অন্ন শব দ্বারা যখাদ্দি বোধিত হউক। ইহাব উত্তর 

এই যে, অধিকার ৰপ ও শব্খাতর হইতে অন শব্দে পাথবী বুঝায় ॥ ১১ ॥ 

তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ ॥ ১২ 

সেই ব্রক্ষের সংকল্প হইতেই যখন প্রধানাণি তত্বদমূহের উষ্তবতখন তিনিই 

কারণ ১২॥ 
বিপর্ধ্যয়েণ তু ক্রমোধত উপপদ্যতে চ ॥ ১৩ ॥ 

বিপত্যয়ে যে ভ্রম দুষ্ট হয়, ভাহাও তৎকারণত্বেই উপপন্ন হইতেছে ॥ ১উ। 
আন্তর!'রিজ্ঞংনমনলী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেম্নাবিশেষাৎ 1১81 

সহপাঠক্ষপ লিঙ্গ হইতে অন্তরালে বিজ্ঞান ও মনের ক্রমে সর্বতত্বের 

সাক্ষাৎ, সর্বোশ্বর হইতে উত্তব নিশ্চয় করা যায় না, এ কথাও নঙ্গত নহে। 

কেন না, তছিষয়ে তিসমূহের কিছু বিশেষ নাই ॥ ১৪ ॥ 
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চরাচরব্যপাশ্রয়স্ত স্য'ৎ ত্ৃবাণদেশোষ্ভাতত্ডভাবভাবিত্বাৎ ॥১৫ 
এইবপে বদি সকশ্বর হরিই সর্বাত্মক হন ভাহা হইলে চবাচরবাচী সমস্ত 

শব্েরই তদ্বাচকতাপত্তি হইতেছে । কিন্তু ইসমস্ত শবের হরিবাচকতা ছৃষ্ট 
হয় না উহার চরাচরেই মুখ্যতাব উৎপন্ন। ততম্বীকারে এ সমস্ত শবের 
সন্েশ্ববে গৌণী প্রবৃত্তি হয় এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া ওদুস্তরে বল] যাইতেছে 

থে তস্ভানভাবিত নিবন্ধন টরাচন্বব্যপাশ্রয়্ নগ্যপদেশ গোঁপ নী হ্হয়া মুখ্যই 
হহবে।১৫॥ 

নাত শ্রুঙনি ত্যত্বাচ্চ তাভা2। ১৬॥ ৬ 

যদদবলযে আত্মার উস্পন্ত আছে কিন? হার উত্তর এই যে, 

শ্রতি ও স্মৃতি হহতে আত্মার শিত্যলশ্ব্ণ নিবন্ধন উখার উপ্পত্তি অস্থা 

কাধ ॥১৩। 

ত্ভাত এব ॥ ১৭ ॥ 

যরি বল যে জীব জ্ঞাল্শাত্রশ্ববপ কিন্বা! জ্ঞাচম্বদপ ? ইহার উত্তর এই 

যে শ্রতিপ্রম ৭ নিবঞ্ধন জীবের জ্গানস্ববপত্ব বিদ্যমানেও জ্ঞাতৃম্ববপত্ত স্বীকাধ্য । 

আশ্ম। জ্ঞানশ্ব মণ জ্ঞানস্বদপত্রসন্বেও উহার জ্ছাডম্ব+পতা বলিতে হুইবে। 

শরতি স্মৃতিতে ইহাব প্রমাণ দ্ হয়।॥ ১৭ । 

উৎক্রাস্তিগত্যাগতীনা ॥ ১৮ ॥ 
অন পর জ" বব পবিম ণাঁ চাব হইতেছে । দি বল জীব ক্ডিকি 

অং? উ কান্তি পাও ও আঁটি দর্শশ ৮ জীবব ৬ * স্বীকার করিতে 

হইনে ৮ 
ান্সণা চাওতরয়ো ॥১৯॥ 

আত্মার সহিত পরি ও জাগভিব সম্বন্ধ পু ঝতে হইবে ॥ ১* ॥ 

শাণুরতচ্ছ তরিটি চল্লে হরাধিকারা৯ ॥ ৯ ॥ 

মহগপবমা শব নিবন্ধন জীব অ নশ্নে হহাও লাওসসঙ্গত। 

কেন না মহ পরিমারণব ওক্তি জীবাঁধকারে নহে উহা পরশায্মাধকারে 

বুঝিতে হইবে 1২ ॥ 
স্বশব্পেম্ানাভ্যাঞ্চ ॥ ২১ ॥ 

অধুধবাচী শব্দ এবং অ)পবিমাণেব উল্লেখ হ”ং-ও এস প্রধার কদিত 
হয় ]২.১ ॥ 
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অবিবোধশ্চন্দনবত ॥ ২২ ॥ 

জীব যগি আবূপ হইল, ভাহা হইলে কল দেহে তাহাব উপলদ্ধি প্রিদ্ধ 

হউক্। এই প্রকার পুর্বপক্ষ করিয়া বালতেছেন।-__চন্দনব, অবিরোধ 
বুঝিতে হহবে। যেমন হরিচন্দনবিন্দ একদেশগত হইয়াও সর্ধাদেহের 
আনন্দপ্রদকপ উপলদ্ধি হয় জীবও সেইবকপ। জীব একদেশন্থ হইলেও 

অর্দ্বশরীরব্যাপী বলিয়া অন্ত হইয়া খাকেন ॥ ২২ ॥ 

অবস্থিতিবৈশেধ্যাদিতি চেন ভ্যপগমাৎ হৃদি হি ॥১৩॥ 

অবশ্থিতির ব্ষৈম্য নিবৰন দৃষ্টানেব বৈষম্য বণা অঙ্ক! কেন না, 

জীবেরও হ্থাদক্ে স্থিতি শ্বীকারধ্য ॥ ২৩॥ 

গুণাদালোকবও ॥ ২৪ ॥ 

জীব স্বীয় গুণে আলোকৎ শবীরব্যাপী হন ॥ ২৪ ॥ 

ব্যতিবেকো! গন্ধবৎ তথ! হি দর্শযতি ॥ ২৫॥ 

পূর্বেই বলা হইয়াছে ষে, গুণসমূহ উণীব স্থান হইনত *ণক্ স্থলে অন 

স্থান কবে। অধুনা তাহাবই দৃষ্টান প্রর্শিও হইতেছে পানর ন্ঠাষ ব্যতি 
রেকও স্বীকার কাঁবতে হয। এ দিতেও ইহার প্রমাণ অ+. ।২৫। 

পথগুপদেশাহ ॥ ২৬ ॥ 

পৃথক উপদেশ হেতু জা-বরু নিভ্যভ্পান স্বাকাধ্য হয় ॥ ২৬ ॥ 

তদ 3াম।রগ্াত তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্বৎ | ২৭ ॥ 

তদৃগুণসাগ হ নিবষন প্রাজশন্দের স্তর মাতা জীবের ম্ভানম্বকপে ব্যপণিষ্ট 

হয় ॥২৭॥ 

শধদান্মভ বিত্বান্ড ন দে ষল্ডদ্র্শশাৎ ॥ *৮॥ 

প্রমাণনলে ধানদ।শ্ুতাবিধ শিকদ্ধন জ্ঞানত্বকপেব আা$ঙ নিশেশ দোষ 

জনক হয় ন|॥ ২৮| 

পৃতুস্থাদিবন্স্ত সতোহভিবাক্তিযোগাও ॥ ২৯ ॥ 
পৃহগ্ীধিলৎ শ্ববপ্তিতে বাহা থাকে ছাগরণে তাহার অভিব্যক্তি হয় 

কৃভরা* উহা নিত্য ॥ ২১ ॥ 



দ্বিতীযোহব্যাযঃ | ৫৩ 

নিত্যোপনব্যনূপলকি প্রলঙ্ষোহন্যতরনিয়মে বান্যথা ॥ ৩০ ॥ 

অন্তথ! নিত্য উপলদ্ধি ও অনুপলব্ির প্রসঙ্গের অন্ততর নিয়ম অখব প্রত 

বদ্ধ ঘটিয়া খাকে ॥ ৩* ॥ 

কন শাস্বার্থবতাৎ ॥ ৩১] 
শান্সার্থবতা নিবন্ধ জীবই কা বলব সুভ । ১ 

বিহারোপধেশা১ ॥ «২ 

বিহাবের উপদেশ নিকশ্বন জীত রই ক ৪ত্ব শ্বীকাধ্য । 2১। 

উপাদ।নাৎ ॥ *৩। 
উপাধান হইতেও ভীবের বন স্থিবীরও হুহক়া থাকে | ৩০। 

বাপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াৎ ন চহচিদদ্দশবিপধা যত ॥ ৩৪ ॥ 

কিম্বা বুখ্যৰপে ব্যপদদেশ হিকন ভখকেএই ব২৭ স্থির হয় চে 

নিদেশেব বিপর্য্যয় হইয়া পডে |৩ | 

উপনবিবদনিয়মণ | 5৫ ॥ 
পূর্ববকণা৩ উপল ন্ধব প্রকতির ক গত বন্োর অ-নযূম হইনা থাকে 7৩৫॥ 

শ-্তনিশন্যসাৎ ॥ ৩৯ ॥ 

উহাতে *পক্রবও বিপধ্যয় খাট হুশ্রা উহ? শ্বীকাধ্য হহতে পারে 

ন।৩ | 

সমাধ্যভাবাক | এ৭ | 

উচ্*তে সমাধিবও অভাব হয় সুণ্ব ডশ হ্বীকাঁ পহে॥ ৭ প 

যথ] চ ৩ক্ষোভবথা ॥ ৬১৮] 

স্এধর যেমন উ৬য়বিবকপেই ৭  ইহাও সেহকপ 

পরাঙি তৃ ৩চছ 7৩০ ॥ ৩৯ | 

শ্রতপ্রমাণদগ্ঘাব শি দল জীবের ক 2 পরও বু কতে জইৰে। ৩৯ | 

কতপ্রযতত্র পেন্সস্ত বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়থ্য। দিন্যৎ ॥ ৪০ ॥ 
বিধ ও নিষেধের বৈয়র্থ্যাদি হইতে কৃতপ্রখাপ্ক্ষে পরশ্থরের অধীনেই 

জীবে কতখ্ন্বীকাধ্য হয়ু॥ 5০1 



ষ্ বেদান্ত দরশনিম্ 1 

অহশো নানাব্যপদেশাদন্তখ! চাপি দাকিত বাদিত্বমবীদ্পত 

একে 18১ ॥ 

বিবিধমন্তন্ধের ব্যপদেশনিবন্ধন জীব অংশ । অন্তকপেও আথর্কনিকেণ 

যে জীবের ব্রদ্ধাত্বুকত্ব বলেন, তাহাতেই অংশ।শিভভাব পরি্য,ট হয় ॥ ৪১ ॥ 

মন্ত্রবর্ণাৎ ॥ ৪২ ॥ 

মন্তরবর্ণ হইন্দেও এ ছংশাংশিভাব লক্ষিত হয় ॥ ৪২1 

অপি ম্মর্গ্যতে ॥৪৩ ॥ 

স্মৃতিতে জীবের ব্রফধাংশক- পবিক্ষুট ভাছে ॥ ৪৩| 

গ্রকাশাদিবন্নৈণৎ পরঃ ॥ ৪৪ | 

অংশশবে ফখিভ হইলেও মতস্তার্দি অবতাব প্রকাশাদিবৎ জীবের সমান 

হইতে পারে না॥ ৪৪॥ 

ক্প্রিত্ত চ॥ ৪৫ ॥ 

স্মতিতেও এই প্রক র বর্ণিত আছে ॥ ৪৫ ॥ 

অনুজ্ঞাপাবার্ে) দেহপন্বন্ধাৎ কআ্যাতিনদবপ ॥ ৭৬ ॥ 

দেহসম্বন্ধ নিবদ্ধণ জ্যোতিবান্দবৎ জীন্বব অনুষ্1 ও *প্রহার লঞ্ 

হয় ৪৬। 

আসম্ভতেশ্চাব্যতি কব” ॥ ৪৭ | 

অপূর্ণ] & অনাষ্যের অন্ত একটা কারণ ॥ ৪৭ ॥ 

আহভাগ এব চ॥ ৭৮ ॥ 

পুর্বাকধিত হেহু হেতু নহে, হেরাভামাত্র ॥ ৪৮ ॥ 

অদৃ্ানিষমাত ॥ ৪৯ ॥ 
খাৃষ্টের অনি্পমনিবন্ধন জীনসকলেব পরম্পূর সাম্য অন্বীকার্্য ॥ ৪০ 

অভিঙদল্যাদিষপি চৈবমূ 7 ৫০ ॥ 
ক্মতিসন্ধ্যাদাওও যখন অনৃ্টিরই কারণ দুট হয়, তখন ছদুপ্ইি নৈচি- 

হী হেতু । ৫*॥ 



খিভীযোকিধ্যাকয ২ ৪৫ 

গুদেশাদি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ॥ ৫১? 

ইতি দ্বিতীয়াধ্য সন্ত তু হীয়ঃ পা্দঃ ॥ 
অস্তর্ভাবনিবন্ধন প্রপ্পশকে বৈচিত্রীর হেতু বলা সায় না? ৫১ । 

দ্বিভীক্ব অধ্যায়েবু তৃতরপাণ সমাপ্ত । 

চতুর্থ; পাদঃ। 

বজ্জাতীঃ কলিভোৎপাত। যস্প্রাণাঃ সম্ত/মিত্রভিৎ। 

এভান শাধি তথ] দেব যথা সত্পথণামিনঃ ॥ 

তথ] প্রাণাঃ ॥ ১ ॥ 

আকাশাদি যেমন পরমেশ্বর হইতে সঞ্গাত, শাণও ( ইত্রিক্গ্রামও ) দেই 

বপ উত্পন্ন হর ॥ ১। 

গেণ্যসস্তবাৎ ॥ ২ ॥ 

বহুতশ্রুতি গৌশী। কেননা, স্ববপের নাঁনাক্বাভাব হেতু বহবর্থ অসম্ভব 1২1 
তত্প্রাক শ্রুতেন্চ ॥ ৩॥ 

স্ষ্টির প্রাক্কালে কতকগুলি খ/ অধিলান অবস্থায় বিদ্যমান খাঁকে এবং 

শ্প্বারাই বহর উৎপত্তি হয এ প্রকার আশঙ্কাও অপঙ্গত। কেননা, তখন 

একতাবধারণই ভরত হয় , হৃতরাৎ উক্ত শ্রুতি গৌণ ॥ ৩॥ 

তৎপুর্ববকতাদবাচঃ ॥ ৪ ॥ 
বাক্যের প্রধানমহদাদি স্ৃষ্টিপূব্বকত্ব বশতঃং প্রাণশব্দ ব্রহ্মাভিধাধীই 

হইতেছে ॥ ৪ ॥ 

সপ্তগতেবি শেষিতত্বাচ্চ ॥ ৫ ॥ 
প্রাণ সাতটা । শ্রত্যুক্ত বিশেষণের প্রশ্নোগ নিবন্ধন পঞ্চেজ্দিয় এবং বুদ্ধি 

ও মন এই সাতটী জীবের প্রাণ ( ইঞ্জির ) রূপে গণ্য ॥ ৫ ॥ 

হত্তাদয়ন্ত স্থিতিহতো নৈবম্ ॥ ৬ 
জীবশরীরে করাদি সপ্তাতিরিক্ত প্রাণ শ্বীকাধ্য। হুতরাঁ* প্রাণ সাশটা 

বলাও অসদত ॥ ৬ ॥ 

আণধশ্চ ॥ ৭॥ 

ইশিরগাঁধ অনুক্রপ 1 ৭ & 



রাফ ॥ ৯৮, 
সখা আখও বআকাশাদ্ব্ছ। উতপঝ হয়+ গেছ্রে সিকি কাধণ্ বললি 

ডিপ ভরে ॥ ৮ ॥ 

ন বাধুক্রিসে প্রথগুপদেশাৎ ॥ ৯ ॥ 
সখ উপদেশ নিবন্ধন তে প্রাণশব্ে বায়ু কিন্বা তাহার স্পন্দনরূপ ত্রিয়া 

গিট উনের কিছুই ধোধত হয় না ॥ ৯॥ 

চশ্ষুতাদিবত, তৎসচ শিক্টাদিভাঃ ॥ ১* ॥ 
গস্থুশাদুন নিবন্ধন প্রাথকে চক্বরাদি ইন্দিযবৎ জীবের উপকাবী হস্ত (১০1 

আকরপত্্বাচ্চ ন দোষত্তথ। ছি দর্শয়তি ॥ ১১ 
ক্কবণঞ্ নিবন্ধন কোন দোষ হয় না। শ্রতিতেগ্ এই প্রকার তৃষ্ট হয় ॥১১ 

পঞ্চভিঘ নোব্দ্যপপিহ্ঠতে ॥ ১২ | 

প্রানাদি পঞ্চ উহাবই বৃত্িভেদ । মনো ভেদব্যপদেশমাত্র ॥ ১২॥ 

অণুশ্চ ॥ ১৩ ॥ 
প্রাণ আটুই ॥ ১৩) 

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্ত তদামননাং ॥ ১১ ॥ 
ক্যোতিম়্ ব্রক্ষই উহাদিগ্ের সুখ্যপ্রবত্তক ॥ ৪ ॥ 

প্রাণবতা শব্দাৎ ॥ ১৫ ॥ 
প্লিশযুক্ত জীব এ সমস্ত ইল্রিয়ের অধিষ্টাতা ॥ ১৫॥ 

তন্তয চ নিত্যত্বাৎ ॥ ১৬ ॥ 

সক অধিষ্ঠানের নিত্য নিবন্ধন পরযেশ্বনেহ মুখ্য অধিষ্টান স্্ীকার্ঘয ॥১৯। 

'্ত ইঞ্জিয়ণি তদ্বাপদেশাদন্তাত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥ ১৭ ৪ 

ভহ্যপন্েশ পিবন্ধন প্রাণশকে সুখ্যেতর ইন্জ্িষ বোধিত হইবে ॥ ১৭ 

ভেদশ্রগতেঃ॥ ১৮॥ 
এচপ্শ্রাতি হইতেই উহাদিগের তন্বাস্তরতা নিদ্দিষ্ হয় ॥ *৮& 

'বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥ ১৯৪ 
হণ হই ইজিবের যে নৈলক্ষণ্য ল্িত হয়, তাহা ক প্রকার দিদা 
ও নিল ও. ১ 1 



তক্তীহোহধ্যাষঃ | হ+ 

ভিবৃতৎ্কন্তা পৰযেশ্বরেবই ফণজ্ঞামুভি কৃত উপশেশ হয়, সুতরাং উদ্ত 

পুব্পক্ষ যুক্তিস্গত নহে 7 ২* ॥ 

মআাহলাদি চভীমহ ষথাশব্দমমিতরয়োশ্ড ॥ ২১1 

মা গাদি ভোম, অন্ত ঢৃহর্টী আপা 9 ও তৈজস শন্ত হইতে উহা নির্ক্ষ 

সৃহবে ॥ ৭১ | 

বৈশেষ্যাৎ তু তদ্বাদস্তদ্বাণ ॥ ২* ॥ 

আধিকা নিশস্বনই তেদবাপদেশ পুৰ্িতে হইল ॥২২। 

ছ্বিতীবাধ্যায় সমাপ্ত । 

তৃভীয়্োহধ্যায়ঃ। 
পিউ 

গথনঃ পাদ । 

নএকবনানধন দবোকজ্তঞান “এ 

লদ 2৩ সপশ শ্রমাদ সনিনুণ শা 1 

শদনন্থরপ্রতিপভ্ো রংহটি সংপরিদক্তঃ প্রচ্ুনকপণাভ্যাহ 8১। 

প্রশ্থ ও উত্তব এই উভয়ের দ্বার। স্প্কস ডুতেব সঙ্তিত দেহান্ত্রবপ্রাপ্তি প্রতীতি 

কইয়া থাকে ॥১॥ 

জ্যাত্বকত্বাভ, ভুয়ন্ত্রাৎ ॥ « ॥ 

জ”্লব ভরতত্রয়াস্বকতা! ও বনলতা নিবন্ধন হা সঙ্গত 1 ২, 

গাণগপ্তেস্চ ॥ ৩ ॥ 

প্রাণের গতিনিবক্ষনও অহ্য কক ভুততব পতি জ্যাতব্য ॥ ১৪ 

অনন্যদিগতিশ্রতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্াং 1 %॥ 

শ্রুতিনত অপ্রযংদির গতি কথিত আছে স্ববা ভন্পষহের .শভিন্বীকা 
অলন্ছত ; কল না, উ সমস্ত জাত পেন ॥ 5 



৮ বদদীস্ত দর্শনস্। 

প্রথমে৯অব [দিতি চেক্ন তা এব হ্যপপন্ডেঃ ॥ ৫ ॥ 

গ্রধম বাহ ভিতে জলের অশ্রুতি নিক্ষধন জলাদি ভূতের সহত ভীবেখ 

স্বতি দিদ্ধ হয় না এ কথা বলিভেপব না কেননা প্রথম আকঙিভ এ 

অবস্ত জলাদি ভূতহ শ্রদ্ধাণ্ধ বারা কথভ হুইযাছে এই শ্রকার উপপাত্ত 

লক্ষিত হয়। ৫ 

অশ্চতত্ব দিতি চেক্স ইঞাদিলকিণাণ প্র হীনেঃ ॥ ৩1 

ইঞাছি কার্যের অনুষ্ঠায়ীসকলের তাদুশী প্রতীতি শিবন্ধন শ্রুতিপ্রামাণ্যের 

কআসন্াঁব বলিয়! লই গমন কার উহার সহি জীবও গমন কয়ে ইহ' বলা 

চা হউফু, এপ্রকার তপশঙ্কা অকিপি*" করী | ৬ ॥ 

ভাক্তং বানান্ত্রবিন্তাৎ তথা ঠি দর্শযর়তি ॥ ৭ ॥ 

জীবেব ভাক্ত (অন্নত্ব) পৌণ অগম্ধানের অভাবনিবন্ধনই জীষ্র 

তাদুশভাবপ্রাপ্তি হয শ্রর্তেও ইভা শির্দিষ্ট আল্ছ ॥ ৭ 

কত'তায়েহনুশষবান ছৃষ্ম্মতিতা+ ॥ ৮॥ 
ফণ্লাশুখ কর্ম য় প্রাপ্ত হইন্লই জীন যে ভুক্তাবশিষ্ট কম্মের স্তিত 

পুনরাত হল ইা ভ্রতিন্মতিনির্দিষ্ট | ৮| 
যথেতষনেবপ্ক ॥ ৯ ॥ 

থে প্রকারে গমন সই প্রকারেই পুনর গমন কোন কোন সময়ে অগ্ত 

কারও হয় ॥ ৯। 

চরণাদিতি চেন্ন তদুপলক্ষণার্থেতি কাজ্জাঞ্জিনি' 0১০ ॥ 

ঞ্রডিতে চবণশব্দ আছ এই জন্ত কম্মাবশেষ হইতে যোনিপ্রাপ্তি ঘাট 

ধ্ইরূপ সিদ্ধান্ত মুক্ষিনুক্ত মঙ্চে এ কথা বলাও অসঙ্গত। কেননা কাকা নি 

সুনিব মতে চরণ শদ্দ অন্থশযর় উপলক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ 

আনর্থকযমেতি চেন তদপেক্ষত্বাৎ ॥ ১১ 

» কর্থেরু সর্বার্থহতুতা নিবন্ধন আচ'রের বৈফল্য ও পূর্ব্বকধিত বিধি ব্যর্থ 

টিক, এ কথ। বন্তাও অসঙ্গত। কেননা কর্ন আচারসাপেক্ষ ॥ ১১ ॥ 

সুক্কতদুক্ধতে এবেতি তু বাদরিঃ ॥ ১৯ ॥ 

স্বারধি মুবির মতে চরণশন্দে শুকৃত হুদ্ধৃত উভগ্নই বৌদ্ধবা ॥ ১২ ॥ 



তুভীযোইধ্যটাষঃ 1 ৪৬ 

অপষ্টাদিকারিাখপি চ শ্রুতৎ ॥ ১১॥ 

ইষ্টাপিকান্ীবৎ অনিষ্টার্দিকারীও চক্্রলোকে গমন করে এপ গ্রুতি 

আছে | ১৩ 

স"যম।ন ত্বনুভায়েতরেষামারে হাবরোহে। তদগতিদ শলাৎ 1১১1 

অশ্ষ্টাদিকারীব স যমন শামক ধমপুবে গণি হয় এব তথায় ঘমদওড 

চো গর পব পুনবাধ এইখানে অমন ধবে হাব উছাদিশেষও আরোহখ 

অবরোহণ প্রতিপন্ন হইছে ছ ১৪ 

ক্মপ্রন্তিচ। & | 

সর্ট ছ্ও ধ্রকপ উক্ত আছে ১৫ 

অপি সপ্ত ॥১২। 

বক সাতশ ” পীব সেই নবকে খলদ্শো বষে ১ 

ওত্রাপি চ তত্যাপারাদবিরোধঃ ॥ ১৭ ॥ 

ষসপপিব দণ্ুদাড়ত ঈশ্ববপ্রষে জ্য সুতা” তাহাব সর্ধবনিষমনোক্কির বাধ] 

স্যন্া সশ্ববপ্রেবিশ হইয়া যমাদিবা দণ্ড পণান করেন ॥ ১৭ 

বিদ্ধ কণ্মণোরিতি তূ প্রক্কতত্তাৎ ॥ ১৮ ॥ 

বিদ্য দ্বব ছেবষান ও কম্ম ঘাব পিহৃযান প্র প্তস্ওযা যয এইবপ বর্ধন 

ঘ্বাব পাপর চন্গ্লে কে গাঁও অসত্তব ৮ 

প তৃতীয়ে ৩থোপশবে ॥ ১৯। 

কনায়ক্ানে শবীবল ভাথ চন্দলো ধ গমন কবিয পঞ্চমাহতিব অ পক্ষা 

শাই কেনন ক্র ৩এপ্রকা রং উপলন্ধ 

স্যাতেপি চ পোকে 

লৌকিক চষ্টান্তও এংপকৰ 

দগনাচচ] ২ 

এ সাস্ত ভূযযব অণ্ডজ জীব্জ ডছিজ্দ ণ [শ পবগ" বাজ দেখ 

যয ২৯ 

এ রৌবব শছন কঙ্ত: 0 বু ওকুস্ ক হ টা তশিতা বল্ক নদ 
স্িপ্ন পন্ধত গত উচ় টা অলপবন্ধ 



ক বেদান্ত দশনম্। 

ভূগীযশবাববোধহ সশোক জন্য ॥২২॥ 
£ শিষ উদ্ভিদ শব্ধ খাবা ড শোকজ (স্বেদজ ) টহীত হয" ছ্ছ।২২1 

তৎন্নাভাব্যাপত্তপ পপ ॥ ২৩॥ 
ষশাব্যাপন্তি ( সাদগ্তগপত্ত ) সঙ্গত কেনন উহাই পপর *ই 

হডেছে। | "১ 

নাতিচিরেণ বিশ্বে ২ 0২৪ ॥ 

আণ্বাশাপি হইনে শঘই অবরোহণ য় কেননা দ্বিষয়ে বিশেষ উদ্কি 
চক্ষিত হয় ॥ ২৪ 

অন্যাধিঠিতে পুববদরস্লাপাৎ ॥ ২৪ 1 
অন্তজীব কতৃক অধিষি ব্রীহাপি শব্ীরে ক্বর্ণচ্যত জীবের পর্বব স্চেহ 

এও কম্মের অশাব দই হর ।২৫| 

অশুদ্দমিতি চেম শবদ।২॥ ২১। 

ব্রীছাধিভাম ত দ্ধান্চদ্ব নিশ্রকম্মক বু স্বর্প্যত ্ীনব বিশুদ্ধকার্যের শ 

ভোগ অপি ৭ ভন এ কথা বা অন বেনশ। হা কার্যা 1 শকম্ম 

নতে শ্রুতি ৭ ইহাব প্রমণা আছে ২ 

রেত পিগষে গো ।২৭। 

আবও কবি আছ ন ক্রীহাণি ভাবপাপ্তির পর বেত পিক্কু পুরুষে 

সংযোগ হয 

যেনে শি যু ২৮॥ 
অক্রশবী জাল তে হইতেশ্া পশ প্রক্শে পুকক খ্যশরীর পাপ্ত 

হয় । 
শয় অধ্যায় গ্রাম পদ সমাপ্ত 

দিঠাদ খাদ | 
£ ও বব পুক্চরত্জঞা পু 

ঙ পক অন্প শ একি 

[বিশ সে পঙ্ঃ প ক্ষত 

৩ ৭ পবেশন্ড পুন হ সাজ? 

+প্যে জষ্টিরাছ ভি ॥১॥ 

পুরে ছু জিব সহি সর কতৃক এপি শি শট 



তৃততীয়োহধ্যাষঃ 1 ৬৯ 

নিশ্লাতাবং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥ ২ ॥ 
পরমাম্্াই স্বাপ্রিক কাষ ও পুতীদিক শিশ্বাতা ॥ ২ ॥ 

মায়ামাত্রন্ত কাৎ শ্েনানজ্িবক্তেন্বরূপত্বাৎ্থ ॥ ৩ ॥ 

সর্ধথা অনভিব্যক্তিবপতানহ-তু ফেক মাষাই উক্ত সৃষ্টির কারণ | ৩॥ 

সুচকস্চ ভি শ্রদতেরা ক্ষ ত চ তদিদণ ॥৪ 1 

উহা! শুভাশুভস্চক বলিয়া এব তছিষয়ে ক্রণতিপ্রমাণের সন্তাব প্রযুক্ত 

স্বপ্ন বলিয়াই গান ॥ ৪ ॥ 

পরাণিধ্যানাত্তু তিরোভিৎ ততো হাত্ত বন্ধবিপধ্যায়)। ৫০ 
পরমেশ্বরব সহ্কল্প হইতে স্বিক রখাদির ভিবোভাব হয়। কেবল পর- 

মেশ্বরই জীবের বঙ্মোক্ষেব নিরামক | ৫ ॥ 

দেহযোগাদঘা সোহপি ॥ ৬ ॥ 

পেহযোগ বশত জাগরও পবমেশ্বর কতৃক হইযা থাকে ॥ ৬। 

ভদভাবো নাডীযু ৩৭ শ্রতেরাতুনি চ॥ ৭॥ 

অতঃ গ্রবোবোহন্মাৎ ॥ ৮৪ 

না খ ব্রদ ও পুবীততে নুষুপ্তির সমুচ্চয়শ্রথণনিবন্ধন সশুচ্চন়্ই বিচার । 

অতএব ব্রর্ম হহতেই প্রবোধ হয ॥ ৭ ৮॥ 

ম এব তু কল্মানুম্মু তশব্দবিধিভাঃ ॥ ৯ ॥ 
কম্ম অগস্মৃতি শব্দ ও বিধিদ্বরা তাহাবই উত্থান অবগত হওয়া 

যায় ।১॥ 

মন্ষেগদসণ প্রাপ্ত পরিশেষাৎ ॥ ০ ॥ 

[ক্ছ কস্থায় জীবের ব্রধলাভ অ্ধনাত্র ॥ ৯০ ॥ 

নস্থ'নতোহপি পরস্যেভয়লিঙ্গং সব্বত্র হি॥ ১১ ॥ 

পয হশ্বরের স্বাবভেদেও স্বরূপ ও কপের ভেধ হয়না । *১॥ 

ল ভ্দোর্দতি চেন্স গ্রতোকমতদ্চনাৎ ॥ *২॥ 

বুধাপ্রকাশের » হিবত্ব নিবন্ধন ভেদ শ্বীকাধ্য | ১ 1 

আপি তৈবমেকে ॥ ১৩॥ 
আন্যান্ত জালক তশাখ ধ্যায়ীর ঈঙ্বরকে অম ৬ ও আত্খেহাত্র বলিদ্বা 

বর্পন করেন ৩॥ 



ই বেদান্ত দর্শনষ্ ) 

অবপব্দেব তথ্গ্রদানাহাৎ ॥ *$॥ 

ব্রন্ম বিগ্রহমুক্ত "হেন শনি শ্বষ বিগ্রহ প্র কপই প্রধান ১৪? 

প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ/য্ ॥ ১৫ ॥ 
প্রকাশাত্মক রবির ন্যাক়্ ব্রন্ষরণড বিগ্রহ অব্যর্থ ১৫। 

আহ চ তন্মান্রযূ॥ -৬॥ 

গ্রত তবিগ্রহই পরমাস্ত্া বলিয়া কখিত শুন্রা এ বিগ্রহ সত্য ॥ ১৬) 

দশরতি চাথে! অপি ম্মর্যাতে ॥ ১৭ ॥ 

শ্রুতি স্মৃতিতে আত্মার বিগ্রহত্ব প্রদর্শিতি হয় ॥ ১৭ 

অতএব "চপল সুযাকাদিবৎ ॥ *৮ ॥ 
জীব হইছে পরমায়! ভিশ লুংরাং শ্র্ধ্যকাদি শব্দ দ্বার পরমাত্মাসহ 

জীবের সাদশ্য প্রদর্শি” হইয়ছে ১৮ 

অন্ুবদগ্রহণাত্ত, ন তথাতৃম্ ॥ ২৯ ॥ 

দববস্তী স্তরধ্য ও তদাভানের আশ্রয়ীভূত দলের মহিন পবমাত্মার ও তু 

গাধির সাম্য নই বলি জীব চিদপ্ভাস পে ১৯ 

রদ্বিত্রাভাক্ত মস্তভ বাদুভয়সাযগ্রস্যাদেবহ 1 ২০ ॥ 

পূর্ববনাত্র বিশ্বপ্রতিবিশ্ব ভাবের মুখ্যসাদৃশ্য ?ির কৃত হইলেও বৃদ্ধি 

হাসাদি সাধম্থ্য 7 বন্ধন গৌণ সাদুশ স্বীকার্ধ্য হলতেছে ২* 

দর্শনাচ ॥২ 1 

দবদন্ত সি ইম্তাদদি প্রয়োগদর্শনোও গৌণবৃত্তি দ্বারা শাঙ্গুসঙ্গতি 

বুঝিতে ষ 

গ্ররুতৈতাব্তৎ ভি প্রতিষেরতি তন্ো পরীতি চ ভয় ॥২২। 
শ্রুতিতে একমাত্র নিব্বিশেষ ত্রক্গের গছ ণন পুঝ্রক ব্রলোত্র বস্তর শিষেধ 

করাহয়নই তবে কিবি। রূপ বর্ণন। শুর্্মক তাশার সীমার নিষ্ধে কথিত 

হইয়াছে । ২২1 

ওদবাক্রমাত ভি ॥-৩॥ 

রঙ্ষপনার্ঘ অব্যক্ত (ব্যাপক ২৩ 
অপি সংপ্লাধশে প্রতাক্ষানুমানাভ্যা ॥ ২51 

ইহ িরিতে পরম্খেরের উগুরোতি প্রভাক্ শ্রুতি গু খুস্প্রিমানিত 9 



তুতীযোহধাধ | তত 

প্রক'শ বচ্চাবৈশেষ্য ৎ॥.৫ 1 
অছ্িব ন্যায় সুলতা ও হুক্ষতান্সপ বিশেখের অহাব হেতু দখরকে অমির 

ন্যাছ শৃপ্রাপে অব্যক্ত ও স্ুলকপে দশ্য বলা যায় লা ২৫ ॥ 

গ্রকাশশ্চ কল্ম যভ্যাসাৎ ॥ "৩ ॥ 

পরমেশবের ধ্যাননিশ্মিত পু্জাদিক্রিগার অশ্যাশ। হহন্টেই তদীয় প্রবাশ 
হয় ২৬ 

অতোইনান্তেন তথা হি লিঙ্গ” ॥ ২৭ ॥ 

সগশন অনন্ত হই7শও ওক্তি দ্বারা তুই হনয় -্সমাপে স্বন্দপ প্রকণশ 

স্ধতে ২৭ 

উভধব্যপদ্গে শাত্ৃহিকুণ্ডশব ॥ ২৮ ॥ 

জান ও আনশাব্ষদপ শহাক়্াও ব্রথ অহিকুডশব জ্ঞান ও আনন্দৰশপ 

ধর্ধবিশ্ষ্ই ॥২৮। 

গ্রস্কাশাশ্বয়বদ্। তিজন্ত্রাৎ ॥ ২৯ । 

তেলহববপত্ধ ও চৈক্গ'বপত্। নিবন্ধন প্রকাশ শ্বরব ব্রন্গর ক্বকপের নর 
কর! হয় ২৯ 

পূর্ণববদ্। ॥ ৩০ ॥ 

পুর্বকাল বলিশে যেমন একই কাল বস্ঘ অবচ্ছেদ্য ও অবচ্ছেদকবা” প্রভীত 

হয় তদ্দপ জ্বা ও আনন্দ ব্রন্দের ধন্ম হইয়াও ধন্মারদ্ধকপে প্রতীত ২ষু 5 

শ্রতিষেখাচ্চ ॥ ৩৯ 

ভ্গবানে গুণ গুলিভেদ শাস্তানযিজ | ১১। 

পপমতঃ সেতম্মানসম্মকঙেনব্যপদেশেত 20 ৩২ ॥ 

সেতু উন্মান সম্বন্ধ ও ভেদ্বের বোধক শব্ব হইতে বঙ্গানন্দের পরত্ব প্রতি- 

পন্ন হর | ৩২. 
লাশান্াত॥ ৬১ ॥ 

বু্ধার্থঃ পাদবৎ ॥ ৩৪ ॥ 
টশ্ন্ধ স্বাত্া যেমন নানাবিধ ঘট বুঝার, মেইফপ আনন্দাণি শঃান্ণ্ৰ 

স্বান্বি জাতি পুরস্কারে লৌকিক ও খঅলৌকিকাদি আনদাদিকে বুঝাইলেও 

তদ্বারা ব্যক্তিগত সাঘৃশ্য বোধিত হয় না। স্থভরাং জাবজ্ঞান হইতে ব্রহ্ধজ্রন 

শ্রেষ্ঠ । এই উপদেশ হর্ষ ঘগখদীদদতণাশ্দ তি শিক্ট বুকিবে 1 ৩০ ৩৪1 

& 



চে বেজাস্ত দঙ্গল! 

স্থানবিশেষাৎ গুকাশাদিরত ॥ ৩৫ ॥ 

উপপত্তেশ্চ ॥ ৩৬ ॥ 

কর্ম একরূপ হইলেও স্থান, ধাধ ও ভকতবিশেষে তাহা প্রকাশেরও ভাব 

ভম্য হয়। এই প্রকারে কম্থ আচুসারে ফলবোধক বাক্য উপপন্ধ হছল ॥৩৫ ৩৬1 

তথান্যপ্রতিষেশাৎ ॥ ৬৭ ॥ 
ত্রন্ম হইতে পর ও অপর কেহ নাই হুতরাং ডপাস্য ত্রম্বই ষর্ব্বতরেষ্ট | ১৭ 

জনেন জর্ববগততৃমায।মশব্দাদিভাৎ ॥ ৩৮ ॥ 
ভগবান মধ্যমারতি হহলেও আয়াম শব্বাদি হতে ভদীয় সর্ধগতত্ব স্থির 

হইতেছে 17১৮৪ রি 

ফলমত ভপপত্তেঃ ॥ ৩৯ ॥ 
শ্রচততাচ্চ ॥ ৭০ ॥ 

পবমেশবই ব্বর্গাধিকপ যাগাদি ফল্প্রদ প্রতিই উহার পমাণ। ৩৯ ৪৭। 

ধন্য, জৈমিনিরত এব ॥ ৪১ ॥ 
জোমনি বজেন পরুমেশ্বপ্ধ হছতে ধশ্বের উদ্ভব ॥ ৪১ ॥ 

পূর্ববন্থ বাদবায়ণে হেহুব্যপদেশাত ॥ ৪ ॥ 
কর্ের করণত্ব হেতু উপক্ষর 'অবশ্যগাবা অতএব ব্রহ্ধই কশ্মের প্রব ওক 

বাদনাক্ণ হহ বলিষাছেন ॥ ৪২ ! 

ভৃতীবঃ পাদ*। 
ালঘল স্ব ান শুদ্ধান হতাস্য হৃপি মে প্রভু 

“দবশ্চৈতন্যতনুষ্মনসি মমানো। পবস্ফ বতু কৃ & 

সব্ববেদাস্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাত ॥ ১ ॥ 
সব্ববেধনির্ণয়ো-পাদ্য জ্ঞানই ব্রচ্ধ। কেন লা,বিধিবাক্য সর্বত্র একরপ ॥১ 

ভেদাাদদতি চেক্ৈকল্যামপি ॥ ২ ॥ 
অর্থতেদ নিবন্ধন অধিকান্র্তেদ অস্বীকা্্য। কেন না এক শাখাতেই 

ধ্রক্ীপ অর্থতেদ দৃষ্ট হুয় ॥ ২। 
স্বাধ্যায়শ্য তথাব্বেন ছি সমাচারেহুধিকারাচ্চ ॥ ৩॥ 

স্বাধ্যায়্ের তথাত্ব ও সমাচারে আধকার নিবন্ধন এ প্রকার মীমাৎস- 

কর্তব্য ॥জ॥ 
সববচ্চ বঙ্গিয়যঃ ॥ ৪ ॥ 
দর য়তি চ $ ৫ 4 

ষেষ ব্য উ শিম বুকিতে হছ । হেদেও এ প্রকার বাক্ষা তুষ্ি খয %6 ৫8 



ছুষ্টায়েন্হধযার | ৫ 

উপপহহারোহর্থাভেদাদিধিশেষরতৎ সযানে চ ॥ ৬ 
অর্থের অভেদ নিবন্ধন উপাসনা! সমান হইলেও বিধিশেষের ন্যার উপ* 

ঈংহার কর্তরার৬॥ 

অন্যখাত্বৎ শবাদিতি চেম্নাবিশেষাৎ ॥ ৭0 
“্াত্মারই আরাধনা করিবে ইত্যাপি বাক্য হইতে উপ্স হারের অস্তথন্ক 

গতীত হয নার ৭ 
ন বা গ্রকরপভেদাৎ পরো বরীযন্ত্রাদিবৎ ॥ ৮॥ 

প্রকরণের ভেদ নিবন্ধন পরো বরীয়স্ব প্রতিক একাস্ততক্তেব জর্বপ্ত ৭1১ 

পদপ্হাব কর্তব্য নছে॥ ৮॥ 

হজ্ভাতশ্চেত্দুক্তযন্তি তু তদপি 1৯ 

'স জ্ঞান ্রক্য নিবন্ধন সকলেরই সকল গুণের উপসম্হার যুক্ত হউক এই 
প্রকার আপত্তির উত্তর পুর্ধবত্রে কঘি৩ হইয়াছে। ৯॥ 

ব্যাপ্তেশ্চ সমতীদ মূ ১৯ 

প্রহ্ধ বাল্যাপিধ্বী হইয়া ব্যাপক অতএব সকলেরই সামঞ্জস্য হই* 

তেছে ॥ ১* 
সর্বাতেদাঘন্যত্রেমে ॥ ১১ 

বে হরি তসপন্নিকর অথবা তৎ কম্মা শসমুহ পূর্ববকর্ধে বা পুর্ববকালে 

থাকেল, তীহারাই উত্তরকর্্ে ধা উত্বরকালেও খাকেন। তাহাদের তেপ 

মাই ॥১১॥ 
নন্দাদয়ঃ প্রধানম্থা ॥ ১২ ॥ 

ভগবানের আনন্দাদিধচ্ষের উপসংহার কন্তব্য | ১২। 

প্রিয়শিরম্তদ্যপ্রাপ্তিবপচয়াপচয়ো হি ভেদে । ১৩॥ 
প্রিরপিরত্ব প্রভৃতি ধম্মবসূহের সর্বত্র উপস হার করিতে হইবে না। 

কেন না আনন্দময় বিজুর পুকুষাকারত্ব হেতু তাহার পক্ষিত্ব অবান্তবিক 

অধিকন্ধ উক্তবাক্যে মোদ ও প্রমোদ শঙ্ব দ্বারা? আনন্দের উপচয় ও দমপচতর 

প্রতীত হয় ॥ ১৩ ॥ 
ইতরে তর্থল'মান্যাৎ ॥ ১৪ ॥ 

কপ ব্যাধ্যাব পদ অন্যান বাক্য বার! যে সকল ব্রন কখিত হইয়াছে, 
তাহাদের উপৃষহছার রর্ভব্য ॥ ২$ & 



সা দেবা দর্শন 

আধ্যানায় প্রয়োজনাক্চাবাৎ ॥ ১৫1 

ধখন অন্প ক্ষোন প্রকার প্রয়োজন দেখ! ধায় না তথা সহ্যক জনুচিস্তনই 
উক্ত রূপকের উদ্দেশ ॥ ১৫। 

আত্মশব্দবাচ্চ ॥ ১৩ ॥ 
আখ্ম 'আআনন্বময় আত্মশদ্দেই আন্দমধ ত্রদ্ধ দির্চিষ্ট হইখ্াছে ১৬॥ 

আত্গ্ধীতিরিতরবছুত্তরা ৎ ॥ ১৭॥ 
আত্মস্ববে বিছু চেক্দন পরমাত্মাই বোহিত হন উত্তরধাকোও তাহাই 

বুঝ য্ইতেছে ২৭ ॥ 

অন্বয়াদিতি চে স্যাদ্ঘবধারণাত ॥ ১৮ ॥ 
পুর্ববাক্ষ্যে প্রাণ্মন্বাপি জড় ও জু মন এবং চেতনজীবে আত্মশহোর 

বন্যদর্শ ন উত্তরবাকাস্থ আত্মশঙ্ক হারা বিতু চেন নিশ্চিত হন লা ইহা 
বলাও অসঙ্গত কেন না আত্মশহ্ ত্বারা বিভু চেতন পরযাত্মাই নিশ্চিত 
ছইতেছেন ১৮॥ 

কার্য্যাখ্যানাদপূর্বষ্ ॥ ১৯॥ 
বাক্যেক্স সমাধাম পুর্কেছি প্রদর্শিত হইন্াছে পূর্বকথিত পূর্ণানপত 

্রস্ৃতি এবং তৎসদৃশ শে বাক্ত পিতৃত্বাদি সমস্ত ধম্মই তত্তদুপাঁসক কর্তৃক 
চিন্নীয় হইতেছে ১৯৪ 

সমান এবকাভেদাৎ। ২০ ॥ 

গবদৃবিগ্রহের অন্তর্গত নেত্রাদি ইন্জিয়গ্রাম পরস্পর্র বিলক্ষণবপে প্রতীত 

হইলেও উহ্থাদিগকে সমান ও ক্ষতি বলিয়াই স্বীকার করিতে হয় ২ 1 

সন্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি 1 ২১ ॥ 

প্রীসমন্ত আধেশাবভায়ে ভগবাল্নর জন্বত্ব খক নিবন্ধন ত্ডগবদ দিষ্ট 

স্কুমাপ্াদিতে লমগ্ত ভক্ধম্মের উপসংহার কর্তব্য ২১ 

ন বাবিশেষতি ॥ ২২॥ 

দর্শননতি চ ॥২৩॥ 

ক্ষগৃবদারেশ হইলেও জীবতুলক্ষণ ধণ্ধে ্পীবাভরের সহিত কোন বিশ্ব 

ইতি! জঙ্যাবিতেও এইরূপ লিখিত আছে? ২২ ২৩ ॥ 



কভীযোধধ্যায়ঃ € ক 

সংকস্ভৃতিদুর্ঘব্যাপ্তাপি চাতঃ॥ ২৪ ॥ 
ক্সীবতৃক্থেতু সংভূতি ( পূর্ণতা ) এবং ছ্যব্যান্তি সের্বব্যাপকতা) এই সপস্্ 

হী আবেশাবতারে উপসংহার করা যায় না! ॥ ২৪। 

পুকষবিদ্যায়ামিব চেতরেষামনান্বানাৎ ॥ ২৫ ॥ 
পুরুষবিদ্যায় ঈশ্বর সম্বন্ধে যেন র্কাভুতোপাদানতা ও সর্ধমিয়ামকভাঁদি 

গুণ বর্ণিত ছয়, অন্যের সন্বন্ধে তদ্দপ হয় না ॥ ২৫ 

বেধাদ্যর্৫থভেদা ॥ ২৬ ॥ 
জীবের কষ্টপ্রদ ভেদাদি গুণসমূহ উপাস্য হইভে পারে না।২৬। 

হানে তৃপায়নশব্দবশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দস্ত ত্যুপপানবত্দুক্তযূ ॥২৭1 
পাশহানি হইলে উপায়নশব্ধশেষত প্রযুক্ত কুশাচ্ছন্ত্মতিক় উপগানবৎ 

শান্্রপ্রাপ্য দেখধস্মচিস্তন কথিত হইয়াছে ॥ ২৭। 

পাম্পরায়ে তর্ভব্যাাবাতথা! হানে ॥ ২৮ ॥ 
তঙগবানে প্রেম জঙ্মিলে পাশ দর হয় সে জয়ে রাগবশেই চিত্ত 

ছইয়া থাকে । তত্ব হবাহাতে মিলিত হয় তাহাকে সম্পরায় কছে স্ৃত্নাং 

উহা! হারা ভগবানৃকেই বুঝায় । ভগবদ্ধিষয্নক প্রেম হইলেই তাহার নাম 
সাম্পরায় | ২৮ ॥ 

চন্দত উভয়াবিরোধাৎ ॥ ২৯। 
ভগবানের ইচ্ছাবশে উভয়বিধ বিধানই হইয়াছে। ২৯ ॥ 

গতেরর্থবস্তরযুভয়থান্াথ। ছি বিরোধঃ ॥ ৩০ ॥ 
উদয় প্রকাব ভক্তি ছাঁরাই ভগবানকে লাভ করা বায &৩১॥ 

উপপমন্তল্ক্ষণার্থোপঙলব্েলেণিকবৎ ॥ ৩২ ॥ 
খে ভক্ত কচিমার্গবারা হরিজন বরে, সেই ভক্তই শ্রেষ্ঠ কেন না, + 

কুচিকতকরত্বলঙ্গণ শব" পুরুযোত্তমই উক্ত তক্তিব গ্রাহ তিনিই উদ্ধা " 

ভক্তি বার! উপপন্ধ হল এ সন্বদ্ধে লৌকিক দৃ্টাস্তও আছে । ৩১। 

অনিয়ম? সর্কেষামবিরোধাচ্ছন্দন্সিমানা ভ্যাহ ॥ ৩২ ॥ 
ধ্যানামি অনুষ্ঠান সবারাই থে খুক্তি হইবে, এমন কোন নিয়মঞ্লাই। কিন্ত 

প্রত্যেকেরই পৃ খাধনতা দেখা স্বায কেন লা অপার গ উিস্যাস্পি 

সহিত পুর্ধবক্ষণিত আন্দিব কবিবাপই তষ্ট শ 5:) 



কন থেফষান্ত রশিদ ? 

ফাষদবিফারমবস্থিতিরাধিফারিকারী* ॥ ওকি ॥ 
র্ষবিাঙাত হইলেই মুক্তি সিশ্চয বিশ্ব অপথকারিনিগের ব্ধিকার 

পর্ত্ব অবস্থিতিও "অনিবার্য ॥ ৩৩ ৫ 

অক্ষর থিয়া” ত্বববোধঃ সাযান্তস্তাবাভ্যামৌপসদবত ত5ুভ্ 1৩৪) 
অক্ষরত্রক্বসন্থদ্ষিনী অস্থৌল্যাদিবুদ্ধি ব্রশ্ধারাধদাতেই সগ্রহ করিতে 

ছুইরে শ্রতিতে থে জ্ঞান হইতে মুক্তি কখিত আছে তাহ অপাধারণভাঁবে 
গ্রাহণ কমবে সাধারণভাবে নহে ৩৪ ॥ 

ইয়দামনসাৎ ॥ ৬৫ ॥ 
ভশ্ববাঁন্র তাদৃশ বিগ্রহরূপত্বাদিধন্্র অবশ্ঠ চিন্তনীতষ ৩৫ । 

স্তর! ভূতগ্রামবৎ স্বাতন” ॥ ৩৬ ॥ 

শ্বী তক্তবৃন্ধের *ষ্টিতে পরমেখ্বরের অধিষ্ঠানভূত সংব্যোষপুর প্রাকৃত 
স্ুতনিবাসবহ প্রতীত ছয় ৩৬ 

অন্যথ! ভেদানদুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশাস্তরবত ॥ ৩৭ ॥ 
এইরূপ ব্রহ্ম ও তদধিষ্ঠানের ভেদশ্বীকার না! করিলে অধিষ্ঠাতা ও অধি- 

ষাঁনের ভেক্গোপপত্তি হয় না সত্য কিন্তু তাহাতে দোষ নাই ॥ ৩৭ &. 

ব্যতিহারো বিশি যস্তি হীতররৎ ॥ ৩৮ 
পরমাস্থাই আত্মলোক এব আত্মলোকই পরমাত্ম জত্যা্ধি বাক্যে এই 

উপ ষে অভেদপ্রতীতি কথিত আছে তত্থারাই ব্যতিহার সিদ্ধ হইতেছে | ০৮% 

দৈব ছি লত্যাদায়ঃ ॥ ৩৯ ॥ 

জ্চতিতে থে পরমেশ্বরের পর নানী শক্তি শ্রুত হত তাহ! হইতেই স্ত্যা্দি 

লিশেষের প্রতীতি হয় ॥ ৩৯ 

কামাদীওরত্র তত্র চাতলাদ্বিভয, 1 ৪৯ ॥ 
খ্শ্ররূপা শক্তি পরাশক্তি ভিন্সি প্রকৃতির অস্প ই পরব্যোষে স্থিত। 

ছগবান্ যে সময়ে প্রপঞ্চে শবধাষেক প্রকাশ করেন সেই সমর তিনি নাঁগেক 

ক্ষামাদিনবিদ্াকার্থ অন্গামিনী হন হুত্তরা ভগবান্ নিত্যজীমান্ ॥ ৪* & 
ধ্ স্বাঁদরাদলোপশঃ ॥ ৪১ ॥ 

শদেখনে ৪ জীয় আদকক অব্নঠস্তাবী হইলেও চিক বিলোগেন প্রত 
77৭ | 



দুবীরোহ্ধ্যার: গা 

সপন্থিকেহতপ্তাৰগনাৎ & ৪২৪ 
শি ও তরার্রয়ে ভেদ নাই সত্য কিন্ত শক্তির আশ্রয় পুরুযোতমন্বরগে 

কারং শক্তি ্ রীরবৃন্ব্ূপে উপস্থিত হন বণিয়া পুরুষের ম্মাসারামত্ব ও পৃযাদির 

আনুগ্ডণ কামাঘির উদয় সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৪২ ॥ 

তনির্ারণানিয়মন্তদৃহৃ্েঃ পৃথগ, হাগ্রতিবন্ধঃ ফলমূ ॥ ৪৩ ॥ 
কুষজ্পেই যে আরাধনা করিতে হইবে, এমন নিয়ম নাই। ত্রিশক্ষি 

কামখ্িত পরতত্বই শ্রী ॥ ৪৩ ॥ 

প্রাদানবদেব তদু-ক্তমূ ॥ ৪9 ॥ 

গুরুদেধ সন্ত্ট হইস়! শ্রক্মলাভের কারণ যে সাধন প্রদান করেন, সেইরূপঞ্জ 
তথ্প্রার্তথিরপ ফল হয় | ৪৪ ॥ 

লিঙগভুয়ন্তাভদ্ধি বঙ্গীয়ভ্দপি ॥ ৪& ॥ 
বেদে গুরুপ্রসাদই বলবান বলিয্কা কঘিত ॥ ৪৫॥ 

পূর্বববিকল্পঃ প্রকরণ ৎ স্যাৎ ক্রিক্লাযানসবৎ ॥ ৪৯॥ 

উক্ত অভেদভাব পুর্বকথিত ভক্তিরই বিকল্প (প্রীকারভেদ)। পরিচর্ধ্যা গু 
পুজাদি ক্রিয়া এবং মানস অনুস্মরণবৎ উক্ত তাবনা ভক্তি রই প্রকারভেদ ॥9৬ ৪ 

অ'তদেশাচ্চ1 ৪৭ ॥ 

গুরুপ্রসাদ সহকৃত উপণসনা দ্বারাই যে মুক্তি লাভ হয়, ইহা ভুতিতে 
'্নেকস্থলে লিখিত ঘাছে ॥ ৪৭ ॥ 

বিভব তু তন্গিণারণাৎ ॥ ৪৮ ॥ 

দর্শনাচ্চ ॥ ৪৯ ॥ 
বিদ্াই যে মোক্ষের কারণ, শাস্ত্রে তাহা নিদ্দিই আছে! উিপনিবদা দিতে 

উচা। যু ভয় | ৪৮৪৯ | 

শ্ুত্যাঞ্গিবলীয়ন্ত্রাচ্চ ন বাধঃ॥ €* ॥ 

খবিস্কাই মোজের কারণ? এই শংস্ব “বশ্জ্ঞান মুক্তির কারণ” এই শা 
দ্বার] বাধিত হয় না ॥ ৫*॥ 

নুবন্ধাদিভ্যঃ ॥ ৫১ ॥ 
ঝনুবন্ধ -( যহহুপীসননির্বন্ধ) স্্াসা ভাহারঙ (মাঞিছেছেছ' নিখিনি 

ছইয়াছে 1 ৫১ 



র্ বেশ দনিস্। 

গুভ্ঞান্তরপথকৃত্ববদৃদৃষ্িশ্ তছুজষ্ ॥ ৫২1 
শাহী ও উপাসনা! এই দ্বিবিব প্রন্বানধ ভেদ আঅনুমারে উপাসকেরও শ্রীপা 

জাক্ষ শ্কারের ভেদ হয় ৫২ ॥ 

ন সামান্যাদপ্যুপলন্বেষ্ষতুবন্প হি লোকোপপত্তি* ॥ ৫৩ ॥ 
সামান্ঠ দর্শনে মৃক্তিন্ন স্াবনা নাই। মৃত্যু-ইইলে যেমন মোক্ষ হস্ত না 

স্যামাস্দর্শনেও তদ্রপ ৪ ৫৩ ॥ 

পরেণ চ শবন্ত তাদ্ধিধ্য* ভূযত্ত্বাৎ ত্বনুকন্ধঃ ॥ ৫৪ 1 
েনে ব্রণ লব্ধ দ্বাযা! ভগবৎসাক্চাৎকায়ের তদেেকপ্রাপ্যত্ বোখিত হয় 

মাই এমন লহে। কিন্তু উহ্থার তাৎপর্ধ)ই ভক্কিলত্যত্ববোশনেই বুঝিতে 
হইবে পরবস্ডা বাক্যে এই প্রকারই উপদেশ আছে ৫৪ 

এক আত্সনঃ শরীরে ভাবাও & ৫£ ॥ 
কেহ কেছ শরীরে আত্মরপী বিষধর উপাসনাশ্বীকার করেন শরীরে বিস্ষর 

বন্যা আছে তাহারা ইহাই বলেন & ৫৫ 

ব্যতিরেকস্তাবভ।বিত্বা্ন তৃপলব্বিবৎ ॥ ৫৬ ॥ 
ব্রশ্ধরেজাগণের উপাঞ্তে স্বীয় উপান্ত হইতে অভিরিক্ত গুণেরও অস্থিত্ের 

(বাধ হয়, তখাঁপি ধ্যানের অভাবহ্তে প্রাপ্তিতে ধ্যাতাতিরিক্ত খণোদযের 

বসব । ৫৬॥ 

'অঙ্গাববন্ধান্ত ন শাখাম্ ছি গ্রতিবেদঘূ ॥ ৫৭ ॥ 

তত্তৎ খ্াত্থিকের সদাকর্তব্য বজ্ঞাঙ্গে ধজমান অধ্বর্ধ্য, প্রভৃতিকে বরণ করেন। 

ভীহারা সকলকার্যে নুষক্ষ হইলেও মি নিজ নির্দিষ্ট কণ্দ করেন অন্ত কর্ম 

ক্লারিতে পারেন না। ৫৭ 

মন্ত্রাদিবত বাবিরোধ2 ॥ ৫৮ ॥ 
তত্তদ্িষন্্ক ত্তক্কিয় প্রবর্তনার্থ ই মন্ত্রবৎ তাদৃশ তৎসন্কজ বোজব্য ॥ ৫৮ ৪ 

ভূম্মঃ গ্রেতুবৎ জ্যায়ম্মূ ৷ তথা ছি দর্শরতি॥ ৫₹৯| 
ফার্ধাতই বছক্ধ চিন্তনীয়। জেোতিক্টোমাছি ক্রুতু যেমন আরম হইতে 

রি ঈশ্বরে ভূষ্াওপ সেইরূপ ৫৯1 
* লানাশব্াদিভেনাহ ॥ ৬০ ॥ 

লিসা আাধাদিধ। ওখসাদ মৃপি! বাংলার খুপি্ কথন | ৬৯ ই 



ভুক্ষাফোহধ্টারং। 

বিকল্লোহবিশিউফলত্বাৎ ॥ ৬১ ॥ 
ফলেয় প্রতেদ না থাক! হেতু বিকল্পই নহে ॥ ৬১ 

কাম্যান্ত বথাকামহ সমুচ্চীয়েরন বা পুর্ববহেত্বভাবাৎ ॥ ৬৬ ॥ 
বশ প্রভৃতি ফঙ্গার্থ উপাদনাকে কাম্য উপাসনা কহে কামণ। 

ফল্বেদ হয়। কামনা না থাকিলে কো7টীরই অনুষ্ঠানের আবশ্তক নাই 1৬২॥ 
খআঙ্গেযু রথাশ্রয়ন্কার* ॥ ৬৩ ॥ 

ঘঘে অঙ্গ যে গুপের আশ্রয়, সেই অন্ধে সেই শু চিত্তনীয় ৬৩ 

শি্টেশ্চ ॥ ৬৪ ॥ 
ঝী অঙ্গগুণ ধ্যান করিবাব জন্য ব্রহ্ম! শিষ্যগথকে উপদেশ বিয়াছেন 1৬৪? 

লমাহারাৎ ॥ ৬৫ ॥ 

একমাত্র গুণের ব্ণন দ্বারা অন্তগুণও উপসংহৃত হইয়াছে ॥ ৬৫। 

গুণসাধারণ্য শ্রুতেশ্চ ॥ ৬৬॥ 

ন ঘ। তলহভাবশ্রুতে” ॥ ৬৭ ॥ 

বন্ধের সকল অঙ্গেই সকল গুণ চিন্তণীয় যদি এ কথা বল তাহার 

উত্তর এই যে সক অন সকল গুণের চিত্ত! করিতে হয়না কেন লা 
যে অন্পে ষে গুণের উল্লেখ আছে সেই গুণ অন্ত অঙ্গে নাই। বিশেয়ত্, 

ভগ্ববানের বদনারিতেই মৃদ্ূহাস্যাদিয় বর্ণন দৃষ্ট হয় ।৬ ৬৮। 

চতুর্থ পাদ । 
অদ্ধাবেশ্মন্যাস্থৃতে সচ্ছম দৈ- 

বৈ ধাগ্যোদ্দ্বিতিনিংকাসনাটে 

ধন্প্র কাবাকিতে সর্কদাত্রী 

প্রেঞ্ঠা বিষোর্ডাঁতি বিদে স্ববীবম & 

পুবষারধ্ধোহত* শব্দাদধিতি বাদুরায়ণণ ॥ ১ ॥ 
ভঙ্গবান বাদরাস্প বলিয়াছেন বিদ্যা হইতেই পুরুবার্থ প্রাপ্ত হওয়! যায় 0১ 

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো ধানে ঘিতি জৈমিপি” ॥ ২] 
জৈশিনি বলেন বিদ্যা কম্মেরুই শেষ বিদ্যাতে যে ফুল শ্রবথ কর! 

বায় তাহা কম্মেরই ফল হুক্বা  ফুলই পুকুষকারের ফল +পুকুষকান হইতে 

খন মনন ফলের উত্পন্ত তখন খী ফলক্রতি পুরবার্থবাদসাত্র ॥ ২ 

৬ 
রি 



ব্যান দন 

খআচারদশলা & ৯ ৪ 
বিছান্গণের ও করার দুষ্ট ছক) হত হিদযা কর্ন সঙ । ৩7 

ভচ্ছুতে: ৪৪৪ 
উপনিষষে বিদ্যার কর্মাজতই করত হস ॥ ৪ 

সমন্বয়ারজাৎ ॥ 8 ॥ 

বিস্া ও কর্ণের সাহিত্য ব্যতীত ফল দৃ্ট হয় ন!, সুতরাং কর্দ অনুষ্ঠের 

ধধবং বিষ্ঠ। উহার অঙ্গ 1 ৫ ॥ 

ভদ্বেতো৷ বিখানাৎ ॥ ৬ ॥ 

এন্বার। শরন্ষাড্বেরই ঙ্গরূপে বরণ বিহিত হইয়াছে ॥ ৬ | 

নিয়মাচ্চ ॥ ৭ ॥ 
বিহ্বান্ব্যক্তি ঘাবরজীবন কর্ম্াগুষ্ঠান করিবে, এরপ নিয়মও আছে ॥ ৭ 

অধিকোপদেশাৎ তু ব দরায়ণন্যৈবহ তদর্শনাৎ ॥ ৮ ॥ 
কণ্ হইতে বিদ্যা অধিক, কর্ত্সাধ্য বশির়াই বিদ্যার প্রীধান্ঠ, বাদয়ায়ণেক্ন 

আই হত ॥ ৮1 
তুল্যস্ত দর্শনযৃ॥ ৯॥ 

বিদ্যার কম্মাঙ্ষত্বসম্বন্ধে যেমন প্রমাণ আছে উহারু কর্ম্ানকবত্বসন্থদ্বেও 
'ন্রপ প্রমাণ দৃষ্ট হয় ॥ ৯ ॥ 

অসার্ববত্রিকী ॥ ১০ ॥ 
পুর্ধাপক্ষের পোষক জ্তি বিদ্যমান থাকিলেও এ ক্রুতি সর্জতিকী 

হে | ১০ ৪ 
বিভাগঃ শতবৎ ॥ ১১ ॥ 

বিদ্বাকার্শার মহখয়ে ফলোতপতিবিষয়ক প্রমাণে তহুভয়কভ ফলের াংশ. 

'বিচায় কর্তব্য ॥ ১১ ॥ 

আঅধ্যয়পযারব্ঃ ৪১২ ॥ 

খানে বক্ধবিক্ৎ বজিতে বেছাধ্যঅনমানহ অষ্ি বুস্ীবে ই ১২ $ 

নাবিশেষাৎ ॥ ৯৬ & 
কর্মানুষ্ঠান্ন্রে পক্ষে যেমন আহি দুটি হয, কর্দের গযাগসন্থঘেও ফেইস 

ম্াবিশেষ শ্রুতি আছে & ৩ ॥ 



ভাহীযোহবাবিও 1 ৯ 

জ্বওয়েহনুমতিব্ধা ॥ ১৪1 

স্বাবজ্জীবন কর্থানুষ্ঠান কেবল সপ্দিমাত্র ১৪ ॥ 

কামকাবেণ চৈকে ॥ ১৫ ॥ 
স্ম্বাক্যানুষারে হ্যেচ্ছাপূর্ববক ঘষে খ্যক্কি লোকানুগ্রহফলক বর্খের আনু 

ষ্টান করে তাহার তাছুশ ধর্ম দ্বারা জায়মান গুণদোষের সহিত কোন সম্থস্ধ 
বাহ ৫৪ 

উপমর্দঞ্চ ॥ ১৯ ॥ 
স্মৃতি জ্ঞানীর বিদ্যা দ্বারা কি সঞ্চিত কি প্রারদ্ধ সমস্ত বর্ছেখ এ্ষযু এেঁদ 

ঘর্পন করেন হুতরা" বিদ্যার আতিশষ্য 7 ১৬ | 

উদ্ধরেতঃনু চ শব্দে হি॥১৭। 
প্লিনিষ্টিতগণের মধ্যে উদ্ধরেতা যভিদিগের বিস্লোৎপত্তিতে যথেচ্ছাচারের 

কথ শান্দ্রে কথিত আছে। হুতব্রাং বি্চার শ্বাতগ্র্য ক্বীকার্ধ্য ॥ ১৭৪ 

পরামর্শ, জে মিনিরচোদন। চাপবদতি হি ॥ ১৮ ॥ 
জৈমিনি কছেন, নিয়ম নবন্ধন স্দেচ্ছাঙ্গুসাবে কম্মানুষ্ঠানই কামূচাব ॥ ৮ 

অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ লাম্শ্রুতেঃ ॥ ১৯ ॥ 
বাদররাস্থণ বলেন বিদ্বান ব্)ক্তি বিহিত কম্থহ বথেচ্ছ আচরণ কারিবেন/১1 « 

বিধিব 1 ধারণবৎ ॥ ২০ ॥ 

'ত্রেবণিকের যেমন বেদধাবণের বিধি ঘূষ্ট হয় সেইব্ূপ শ্রত্যক্তবিধি পব 

শিগিভ জ্ঞাশিগৰের পক্ষেই বুঝতে হুইকে ॥ ২৯ & 

স্ততিমাত্রমুপাদানাদদিতি চেন্ন পুববত্বাৎ ॥ ২১ ॥ 
উক্তবাক্য বিধি নহে, উহা! জানিগণয় আতিখাও । ভ্রধানক্তী লন 

পক্ষে উক্ত কামচার অপুর্ববিঘি ॥ ২১ & 

তাবশন্দাচ্চ ॥ ৭৯২ & 

উপনিধহক্ত বাক্যে ছাবাচক রতি প্রস্থৃতি শব্দ তৃই হয় ॥ ২৪ 

পারিপ্লবার্থা ইতি চেঙ্গ বিশেষিতত্ব ৎ 1 ২৩ ॥ 
ছিষাকেটে কতকগুলি উপীগ্যান" রবিত আছে, শুশ্বারা বালিকা 

যাপিত ছীযাছে, & সমত্য তি গারিটীবার্থ € অস্থির গ ) £ ২০। 
্ঃ 



শী ব্ষোছি-সঙ্রিরপু 

তথ! চৈকযাকাযভোপবন্ছাৎ 8 ২৪ ॥ 
এই প্রকারে বেদাস্তোপাখ্যান দ্বস্থিরার্থ হইফো হত্রিহিভ বিছা অক়লের 

সহিত একবাক্যকপে উপনিবদ্ধ বজিকা উহ্াদিগকে এ সনন্থ বিদ্যার প্রতি 

গতির উপহৃক্ক বলাই সঙ্কত ॥ ২৪) 
ঘতএব চাশ্রীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥ ২৫ & 

বিদ্যার স্বাতন্থ্যপ্রতিপাদসলিবদ্ধন উহার কলসন্থন্ধে বজ্ঞাদিত্িয়ার অপেক্ষা 
হয়না ২৫ ॥ 

সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতিরশ্ববৎ ॥ ২৬ ॥ 
বিভ্তা ফব্মানে নিরপেক্ষ হইলেও নিজের উত্পত্তিসম্থদ্ষে বজ্ঞাি সকল 

বর্থেরই 'অন্পক্ষা করেন। গমনে বেমন অশ্বাদির অপেক্ষা দৃষ্ট হয় বিষ্তার পিপ্প 

িতেও সেইক্ষপ ॥ ২৬ ॥ 

শযদমাভ্যুপেতভ্ত স্তা তথাপি তু তদ্িথেস্ত দরঙ্গতয়। 

তেষানবন্তানুষ্টেমত্বাৎ ॥ ২৭ ॥ 
বন্ধাদি ছ্বার1 বিদ্ধ ব্যক্তির বিদ্যাসস্তব হইলেও শষদমাধিব আবশ্যক । 

কেননা, উহাও বিদ্যার অঙ্গ 1 ২৭ ॥ 

সর্বান্নানুষতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ ॥ *৮ ॥ 
*. উহ আন্থুজ। বিধি নছে। কেননা, অন্রের অলাভে প্রাণাত্যরস্থলে সর্ধবানন 
সেবনের আচ্জ্ঞাহুচক বাক্য দেখ। দ্বার ॥ ২৮1 

আনাধাচ্দ ॥ ২৯ ॥ 

অপি ন্মর্য্যতে ॥ ৩০ ॥ 
কআপতকালে সর্বারতোন্ছন জ্ঞানীর পক্ষে দোষের হয় না বিহ্লচিত্ত 

্যক্ষির ফোন কথার বাধ্য মাই। স্ৃতিতে ই] উক্ত আছে ॥ ২৯ ৩৯ & 

শব্দশ্চাতে। কামচারে ॥ ৩১ ॥ 

'পৎকালে যখন সর্বারতোজনের উপদেশ আছে, তখন অনাপৎকালে 

বিদ্বাবেছ জকামেচারেই প্রকৃত হওযা কর্তব্য ॥ ৩১ ॥ 

বিহিদ্ততাৎ চাশ্বমকর্মাপি ॥ এ» ) 
নিহিরশছিনঞ্চে বিছ্বান্রে খঝেও কর্ছের ছিদান, স্ছান্ধে। অন্বিজেরও 

শদেটিজাজবিচ্িত বনমষ্ঠান কর্ম ॥ ৩২ & 



তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ? বট 

সহকারিক্কেন চ ॥ ৩৩1 
গমন বন্ধ বিষ্টার সহকারীরাপেই অনুষ্ঠেক্ব ॥ ৩৩1 

সর্বথালি তন্ত বোভয়লিঙ্গাৎ ॥ ও? ॥ 
স্বধর্মীনুরাগ বিসর্জন পৃর্ধ্বক নিষ্ত ভঙবন্ধর্ম্ের অনুষ্ঠান করা পরিনিঠিতের 

কর্তব্য তি স্মৃতি উভয়েই এইরূপ উপদেশ আছে ॥ ৩৪ ॥ 

অনভিজ্ভবঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৩৫ ॥ 

পবিনিষ্ঠিত ব্যক্তির তগবৎকথাশ্রবণাদির অনুরোধে দ্থাক্রমধর্থেরস১অকরণ 

জনিত যে দোষ হয় তদ্ধারা তাহাব অভ্ভিভব হয় না । ৩৫4 

অন্তরা চাপি তু তদৃদৃণ্রেঃ ॥ ৩৬ ) 
আশ্রমধর্্ম না থাকিলেও ব্বত বিরুক্ত পুরুষগণের পূর্বজন্মাজ্জিত ধর্্ঘ ও 

সত্যজপাদি হার! পরিশুদ্ধতা হেতু বিদ্যার উদক্ব হয়? ৩৬। 

অপি ন্মর্ধ্যতে ॥ ৩৭॥ 

স্থৃভিতেও এইবপ উপদেশ জাছে ॥ ৩৭ ॥ 

বিশোষানুগ্রহশ্চ ॥ ৩৮ ॥ 

ভগবহৃক্তিতেগ্ড নিরপেক্ষ অধিকারীর সধুসঙ্গে ভগবত কক্ুণ] ও বিদ্বালাত 

প্রকাশিভ আছে । ২৮। 

অতন্ভিতরৎ জায়ো লিঙ্গাচ্চ ॥ ৩৯ ॥ 

নিবাশ্রমধন্মই বিদ্যাব শশ্রষ্ঠসাধন। অনাধিপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট জীবের প্রবৃতি- 

সঙ্কোচার্থ আশ্রমের বিষান হইয়াছে । যাহাদের, প্ররৃতির ক্ষয় হইয়াছে, 

ছাদের আশ্রমে কোন ফল চুষ্ট হয় না ॥ ৩৯। 

তত্ভুতন্ত্র তু নাতগ্তাবে। জৈমিনেরপি নিষমাতমদ্রাপাভাবেভ্যঃ 1৪৬1 
থে ব্যক্তি শ্রকৃষ্ত নিরপেক্ষনিরাশ্রমাধিকারী তাহার কুত্রাপি অপেক্ষ। নাই, 

অভঞ্জব ভগবানে যে রতি, তাহার বিক্ষেপেন্ও সম্ভাবনা দৃটি হয় না। নিয়ম, 

তদ্রপড। ও অভাব এই তিনটা ও প্রচ্যুতির অন্বীকারের কীরণ 1 &* 8 

নম চাধিকারিকমলি গতনানুখানাৎ তর্থযোগাৎ 78১ ॥ 
গুনের সন্ভাবনা হেতু নিরপেক্ষ অরি্কারিগণের, ইত্রাদি ঈদে ভিলা 

ধাকে না? ৪১, 



নাত ফেক রস্থালনস 

উপপূর্ব্ধাপ স্বেকে ভাবমশনবৎ ভুত ॥ ৪২ ॥ 
স্বনিষ্ঠের গায় ও শ্বর্গাধিভোগে উপুক্ত পুগ্যাংশের ভোগ কথিত হই 

স্বাছে। কিছু নিরপেক্ষের বন্ধস্থখ ভি অন্ত ভোগ নাই ॥ 9৪২ । 

বনিতভয়থা স্ৃতেরাচারাচ্চ ॥ ৪৬ ॥ 
নিরপেক্ষ তগণ প্রপঞ্চে অবস্থান করিক়াও তাহার বহির্ভাগেই অবস্থান 

কস্রিডেছেন, ইহণ স্বীকার করিতে হইবে ৪ ৪৩ ॥ 

স্বাধিনঃ ফবশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥ ৪৭1 
তুচলন্ শ্বয়ৎ বত ইত্যাদি উপনিষদের ফলজ্রতি দর্শনে সর্বেশ্বর হইতে 

+ ভর্দিগেরণ্খীরীের। নিপ্পশ্ন হয়। আত্রেয় ধবি ইহা বলেন ॥ ৪৪ । 

আত্িজ্যমিতৌড়লোমিস্তন্মৈ ছি পরিক্রীকতে ॥ « 
নিরপেক্ষ দ্বকের ভরণ খুত্বিকের কর্খববৎ । বিছু ভাঁওমীত হইয়া হকের 

শরীরধাত্রা নিপ্পাদন করেন। ওঁডুলোমি ঝ ষর এই মত ॥ ৪৫ 

শ্ুতেষ্চ ॥ ৪৬ ॥ 

খতিক্ কর্তৃক আচব্রিতকম্মকল ফ্মানগ্বামী ইহা শ্রুতিহেও কথিত 

আছে ॥ ৪৬1 

স্কার্ধভারবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ৎ তদ্ধদো বিবাগদিবৎ ॥ *৭ | 
শম প্রভৃতি সচকাযীসাধন ৮ অপূর্ব প্রযুক্ত সাএমের পাক্ষই তাশাদেক 

বিখি গ্রাহ & ৪৭ 

কৎস্সভাবাৎ তু গছহিণোপসহভারত | ৪৮ 

গ্রহষ্থের ধশ্রে সুমা ভাব আছে লক্ষিই এ প্রকার উসসহার কু! 

হইঘাছে ॥ ৪৮ 

যৌনবদি দরেষামপুাুপদে শাৎ ॥ ৪৯ ॥ 
"মুনদিব্াতবৎ এই প্রকার উপ দ্বারা সিদ্ধান্ত বরত তর স্বা-ই তিনটা 

ধন উক্ত হইয়াছে মক্ধ্য বজ অধ্যয়ন ও দন প্রশ্থম তপ শ্বিতীয় এব 

ব্চ্ছছধা জশীয় ৫ ৪০৯1 

অনা বছ,ব্বসম্থঘাৎ ॥৫৯*7 

'বিদযা গুভ্উাপ ডপদেঠ। উচ্চ লন এ প্রকাশ কম্িবে না কেন শ্রাতিদ্দে 
এহ্ স্টক র উপদশ আছে । ৫ 



সৃখোিযাহহ তে, ৮] 

এহিকমপ্রত্ততপ্রতিধন্থে তদ্দণশাত 1 £১1 
*. ধর্রৃতিব্ধ না থাকিলে এই জন্মেই বিদ্যা জন্থে। বেদে এইরপ কথিত 
জ্যাছে ॥ ৫১ | 

এবং মুভ্িফলানিষ্মন্তদবস্থাবধূতেস্তদক্স্বাবধতেঃ ॥ ৫২ ? 
বিস্তাসাধনবিশি্ মুনুক্ষাজনের বিদ্যালক্ষ” কলর উত্তব যেমন ইহ যা পক 

জন্মে এমন কোন নিষ্বম নাই, সেইবপ প্রাবন্ধক্ষয়েই মোক্ষ হব তৎসস্ন্ধে দেহ 

পতনের বা অপতনেব্র কোন নিয়ম দৃষ্ট হয় ন) ॥ ৫২ । 
শিপ পিিসপাপিপিপিটি 

চতুর্ধোহধ্যাঃ। 
পপ 

প্রথসঃ পাদ? । 

দাদ ছিবোীকব ভক্তাম এনকবদাদম কল্পেলছ ২ 

দ পথং জু শয়ন প্রমিত আল চক আক ॥ 

আগতিরলকৃদুপাপেশাৎ ॥ ১ ॥ 
ই অধ্যায়ে বিল্যার ফলর বিচার হইবে 1 শ্বণাণর বারন্থান 

গাবুত্তরই প্রপ্নোজন আছে ॥ ১। 

শিকঙ্গান্চ ॥ ২ ॥ 

এস্সানে যহাজনের অপ্চরণরপ “লঙ্গও দৃষ্ট হয় 1০ 

আ.তাতি তুপগচ্ছন্থি গ্রাইয়ন্ত চ॥ ক, 

ফদি বল যে ক্তিতে জশ্বববুদ্ধিততই উপ্ণামনার “ ধান আছে সুতাং। 
স্চক্ষিতই উপাসনা হউক হহার উত্তর সেই ঈশ্বরের আক্মবুদ্ধিত্রেই 
উপাসনা কবব্য ॥ ৩1 

ন প্রতীকে নছিস 7৪ 
মন শ্রভৃতি ইন্ছ্রিয়ে আত্মসান্ধ করা অযুক্ত কেননা, হত্রিয় আত্মা বা উদ 

হইতে পারে ন ॥ ৪ ৃ 

বঙ্াদৃষ্টিবকর্ষ।ৎ ॥ ২॥ 
ঈশ্বরে আশরৃষ্টিব* ক্ধতৃতির নিঠা কর্তন্যাতা ভগছ ছলনা চত অজু 

কল্যাপগুণসষ্পন পদার্থ | ৫ ॥ 



০০ বেবাসিশনিস 

আফিত্যাদিমতয়শ্তান্গ উপপঞ্ডেঃ ॥ ৬ ॥ 

». ভগবানের নেত্রাদি অঙ্গের তুর্্যাদিজনকতবও চিন্তনীয়। কেননা, 
ধ্রকায চিন্তাতে উতৎকর্ষসিদ্ধি হয় ॥ ৭ 

আসীনঃ জম্তবাৎ ॥ ৭ ॥ 
স্থরণেও আসনের উপযোগিতা হৃষ্ট হয় । কেননা আসন ব্যতীত চিত্তৈকা 

ধা অলভব। ১1 

রর ধ্যানাচ্চ ॥ ৮ ॥ 
খ্যান্রেখুতখাবশ্যক । কতাসন হইবাই ধ্যান করিবে ॥ ৮ ॥ 

& অচলত্বকাপেক্ষ্য ॥ ৯॥ 

অচঞ্চল হইস্ব। আসনে আসীন হইবে ॥৯ & 

1 স্মুরপ্তি চ ॥ ১০ ॥ 

* স্মৃতিতে এইবপ কষিত আছে ॥ ১০ ॥ 

য্্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাত ॥ ১১ ॥ 
বেকপ স্থলে চিত্বের একাগ্রতা জে সেইক্ষপ স্থানই উপাসনার বোগ্য। 

খঞ সন্থন্ধে স্থানাপির আর কোন বিশেষ নিয় নাই 1 ১১ 

্ আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দহ ॥ ১২ ॥ 
_. পমাক্ষ পথ্যস্ত উপাসনা কভব্য ॥ ১২1 

গদধিগম উত্তরপূৃর্মায়োরক্লোষেবিনাশো তদ্যপদেশাৎ ॥ ১৩ ॥ 
] ব্রচ্ষবিষ্তাপ্রতাবে ক্রিক়মাণপাতকের জশ্লেধ ও সকিতপাতকের ক্ষ্বশ্বীকার 

চককারিতে হয় ॥১৩॥ 
ইতরন্যাপ্যেবমঙ্লেষঃ পাতে তু ॥ ১5 ॥ 

শান্ধকের ভা পৃণ্যেরও বিদ্যা বারা অশ্্রেষ ও কয় বুঝিতে হইবে 1১৪1 

অনারবকার্মেয এব তু পুর্বে তদবধেঃ 7 ১৫ 
বঅকি্ত পাপপুণ্য ছই শ্রকার ,--আরুন্ককল ও অনারন্ধফল। বিদ্তা ছার! 

উ্র়ের ক্ষয় হয়। আরম্বকার্যের নাশ হয় না। কেননা, ঈশ্বরের ইচ্ছাই 

প্লারন্ধলাশের অবধিকপে কত ॥ ১৪ ॥ 

অগ্মুহোত্রাদি তু তৎকার্ধ্যায়ৈধ তদর্শনাৎ ॥ ১৬1 
বিস্তার উদযেরক্গ্রে জ্গুতিভ অঙ্গিহেক্ঞাদি কর বিষ্টা্দপ ফল উ-পাদদন 

ক্িরিয়াই নিরৃত হয়? ১৬ ॥ 

আপদ টা 



চতুর্থেহিধারিহ 1 ৮ 

অতোহন্যাপি হোকেযামুভক়্োঃ 1 ১৭ ॥ 
* শক্ষকরত কোন কোন পরঙ্গাতুর নিযপেক্ষ ভক্তের ভোগ বিলাই প্রারন্ধ 

পুশ্যপাপ উভক্বেরই লক্ষ হয় ॥ ৯৭ ॥ 

বদের বিচ্যয়েতি হি ॥ ১৮ & 
বিদ্যা খবতন্ত প্রারন্বরক্ষণকপ বিধি কর্তক বিদ্যা শীত হরুনা বিদ্ঞা 

দ্বার! ছানা কত হত্ব তাহা অভিষীর্ধ্যসম্পন্ন ॥ ১৮ 

ভোগেন তিতরে ক্ষপবিত্বাথ সম্পদ্ধতে 1,১৯1 
তাদৃশ জীব ভুল ও হুমম দেহের ক্ষয়সাধন পূর্বক পার্ধদ দেহ, দৃক কূরিয়া 

নিখিল কাম ভোগ করেন ॥ ১৯ ॥ 

সপ পিপিপি 

দ্বিতীয়' পাদ'। 

অস্ত্রাদযস্ত পবাভৃতা পরা ভূতাদয়ো গ্রন্থ 

নশ্যন্তি স্বলসত  সক্ষ্ক শবর্ণ মম 

বাঙমননি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ ॥ ১॥ 
বিদ্বানগণের শরীর হইতে উৎক্রমণের প্রকার বিচার হইতেছে -ব্ধি , 

বল যবে বাক্য বৃত্তি হ্বার॥ মনে সম্পন্ন হয় কিন্বা স্বদ্ধপেই হইয়া থাকে? ইহার? 

উত্তর এই. থে বাগাপী ম্বরূপতই. মনে নিপ্পন্ন য় কেননা বাগানির , 

উপরতি হইলেই ম্নের প্রবৃত্তি দেখা যর ॥ ১॥ 

অতঞ্ব সর্ব্বাণ্যনু ॥ ২॥ 

মনেই বাক্যের বিলয় হয়, জঙ্সিতে হয় না স্মুতরাৎ বাকৃদম্পত্বির পক্ষেই 
প্রোত্রাদিরও হিল স্বীকার কর্পিতে হইবে ॥ ২ 

তন্মন্ঃ প্রাণ উত্তরাৎ ॥ ৩৪ 
সর্বেজ্রি্ সহ দন প্রাণেই অম্পর হয় ॥ ৩ ॥ 

মোহধ্যক্ষ তছুপগাদিদ্যঃ ॥ ৪ 

দেহেশ্রিয়ের অধিষ্টাত! জীবেই প্রাণ সম্পন্ন হার ॥ ৪ ॥ 
সৃতেু, তত্জঞছুতেঃ ॥ ৫ & 

একমাত্র তেজ ভিন জীর্ঘ জবশিক্ট ভুতসনূষ্ত্চ মিলিত হণ ৫ % ধক 



8৯ বিরত ফাখসস 

দৈজন্িন দর্শয়তো। হি ॥কড। 
জীবে কেবল তেছেই সম্পত্তি দ্বীকার কর' ধায় না কেননা প্র ও 

সউছনস্র ভীবেৰ পঞ্চড়ুতেই সম্পত্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৬ & 

লখাশা চাহন্যপগরম দয »ত* চান্ুপোষ্য ॥ ৭ ॥ 

শাীপ্রবেশের অ প্র জজ ও বিজ্ঞ উভা রহ উ ক্রাস্তি তুল্য পাড়ীপ্রবেশ 

শ্বঘ্েই ভেদ দ্ট হয় অজ্ঞ ব্ক্কি একশত নী দ্বারা গমন্ন করে কিজ্ধু 

ঠজ্ঞ ্কশতের অধিক একটা 'উঞ্জপত মৃগ্ধনানাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ করিয়া 

বা 

রা পপীতে" সপারব্যপদ্দেশাৎ ॥ ৮ ॥ 
যাহ" দেহসন্দন্ধ বিন ঘষ নাই তাদুশ বিজ্কের পাপনা শতৃভাবই তদীস 

আত কেলন' বন্গসাক্ষা কার পধ্যচই দেস্সম্বস্কলক্ষণ স্ সার কথিত 

হু ॥ ৮॥ 
সম পযা ।স্শ্চ তথধোপান্ধে ॥৯॥ 

ফি্বানের দেহসন্বজ এই ক্রক্ষাণ্ডে দগ্ধ হয়া কেলনা শ্বর্শ দি ক্রচ্ষা গা 

সর্মড খে কোন লোকেই গতি হউকু শক্ষ্দেহ অগ্ুবওন করে । « ॥ 

নোপমদ্দেনাতচ ॥ ১০ ॥ 
শরীর স্ন্ধ খাকিতেই বিদ্বান ব্য ক্তর পাপরহিত্য সম্পন হয় ॥ ১* 1 

তন্তৈব চোপপত্তেবম্ম! ॥ ১১॥ 
বার অঞ্চে স্পর্শবারা শ্ু্শরীরে যে উফত্ব উপলদ্ধি হয় তাহা সষ্ধ 

শরীরেরই বুকিতে হইবে ॥ ১৯4 

গ্রতিষধাদিতি চে শাপীরাৎ ॥ ১২॥ 
কঞ্চিতে প্রাণের আপাতত উৎ্ক্রেমণের নিষেধ শ্রবণে বিদ্বানের প্রাণের 

উতৎ্ক্ষণ হত না! এ কথা বলা! অসক্ষভ 1 কেননা হি দিষেধ জীব হইতে বুগ্বাতে 

ইইাবে দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রমণের নিষেধ নহে 4 ১২৪ 

স্পষ্ট! হোকেষাহ & ১৩ ॥ 

স্র্ষযতে ॥ ১৪ & 
ভির একট শাখাতে বখম শারীর জীব ছইতে প্রাণের উৎক্রমণ অন্বন্ধে 

গ্দ্ট নিবে স্হাছে তথন পাশেই জপ্ধাছগাদিজল পক্ষে আর বিয়োগ লাই $ 
রিধিরও উপ বিখিত জ্জাছে। ৩. ৮৪৫ 
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তানি পরে তথা হাহ ॥ ১৫॥ 
বাখাগি ইন্লিক্গ্রাম প্রাণ ও ভুতসমূহ সর্কাস্সূত পরব্রদ্মেই সম্পন্ন 

হয় 1১৫8 

আবিভান্ো বচনাৎ ॥ ১৬ ॥ 
আচচইঞ্চস্ল্পন পরও | সহ প্রাণাদিপ্র অবি শাল সিদ্ধ ॥ ১৩ 

গত্যনুস্যতযোগাচ্চ হাদ্দানুগূৃহী৩? শতাধিকয়] ॥ ,৭॥ 
বিছান ব্যঞ্ি শওনাড়ার ডদ্ধ খবিরশ্মিমহ একীডত হুনুপা জুতা মন 

করেন। এ নাভীর শক্ত হেতু ব্দছ্বানেরও ওদ্বিবেচন ক্সস্রম্রব কথা ইল! 
অযুক্। বেননা, তাহারা বিদ্যাশঞ্জির দ্বারা গবদনুগ্রহেই উক্ত নাডী 

দশন কবেন ॥ ১৭ । 

রবানুসারী ॥ ১৮ ॥ 
বিবানের গতি বশ্মযগুসারে হয় | ১৮ 

নিশি নেতি চেন সন্গন্বন্ত ঘাবদ্দেহভাবিত্বাদ্দ শয়তি চ ॥ ১৯॥ 
রজনীযোগে নুভ্যু হইলে হুর্ঘঃ রশ্মির অভাব প্রযুক্ত রশ্যন্সারিত্ব ক্ষটে না 

এ যুদ্কিও সঙ্গত নহে । কেননা, যতক্ষণ দেহ আছে ততক্ষণ রবিবশ্থিরও 

জন্ন্ধ আছে ॥ ১৯। 

অতশ্চাষনেহপি দক্ষিণে ॥ ২০। 
এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, দক্ষিণায়নে মরিলে জ্ঞানীর বিদ্যাঘলল[ভ হয কি 

না? ইহার উত্তর এই বে, বখনই মৃত্যু হউক বিঘ্বান ব্যক্তি বিষ্তার ফল 
প্রাপ্ত হইবে ২০ 

যোগিনঃ প্রতি স্বধ্যতে ম্মাতে চৈতে ॥ ২১ 
স্বৃতিতেও লিখিত আছে ঘে বিহ্বানের পক্ষে কালনিয়ম নাই। যখনই 

হউক, বিস্তার ফল প্রাপ্ত হইস্ব ॥ ২১। 

তৃভীয়, পাদঃ। 
মৃঃ হর শুপথ দেব" ফেবনাভানাতো হদি* 

প্র প্যঞ্ধ স্বপদহ প্রেকান ভ্রথালে *0ামন্ছন্দ বন | 

অচ্চিরা/পিনা। তৎপর হজে ॥ ১ এ 
নোকগর্থদের গরু এরৎ প্রা্ারদ্বাবপদিরপণাথ এই পা বীজ 
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হাইতেছে --বিহ্বানমাতরেই প্রথমে ববর্ডিরাদির পথ আশ্রয় পূর্বক বঙ্গেলোকে 
শ্রস্থিত হন? ১॥ 

বাযুঘবাদবিশেধবিশেযাভ্যাৎ ॥ ২॥ 
পূর্বরুধিত অর্টিাদি বাক্যে সম্বধেষ পরে আদিত্যেষ পুর্ষে বায়শৰ 

নিগি্ হয় ॥ ২1 
তডিতোহধি বকপঃ সন্বন্ধাৎ ॥ ৬ ॥ 

চক্রমার পর থে তড়ি উক্ত হইয়াছে উহাব পর ব্রুণশব নিবিষ্ট হইতেছে। 

ঝর পবস্পর সন্বন্ধ আছে ॥ ৩। 

আতিবাছিকান্তলিঙ্গাৎ ॥ ৪ ॥ 
আতিবাহিককম্মে ভগবান স্বীষ ভজনকারিদিণের আনম্নাথ অচ্চিরাদি 

গ্নেবগণকে নিধুক্ত করিযাছেন উহার! লিঙ্গ ( চিহ্ন) বা ব্যক্তি নহে 13। 

উভবব্যাযোহাৎ ততসিদ্ধেঃ ॥ ৫1 
চিহ্ন ও ব্যক্তি এই উ্ভয়পক্ষেরই অসিদ্ধি প্রমুজ এ প্রকাব দ্বীকাধ্য ॥ ৫ ॥ 

বৈছ্যুতেনৈব ততস্তৎ শ্ুতেই ॥ ৬ ॥ 
প্রচুর পাঁধধগণ তভি স্থান প্যন্ত গ' পমন পূর্ব্বক -জনকাপ্সিণণাক ব্রক্ষ 

লোক্ষে লইগ্না যান। কেননা শ্তিতে তড়িৎ, পধ্যস্ত আগমন কথিত্ত 

পাচ্ছে ॥ 5॥ 

র্ কাধ্য” বাদব্রস্ত গহ্যপপত্তেঃ ॥ ৭ | 

বাদরি খষি বলেন, ব্রন্গপুবে গমন বলিতে চ£বানন ক্রক্ষান্ন লোক বুঝিতে 

হইবে । কেলবা। অপরিচ্ছি্ন পরপ্রহ্ষধাযে গমন অসম্তব। ৭। 

বিশেধিতত্বাচ্চ ॥ ৮ ॥ 

বিশ্ীধত উপনিষদেও কপ কথিত আছে ॥ ৬) 

সামীপ্যাৎ ভু তথ্যপদেশ” ॥ ৯। 
বঙ্ধলোকগত ব্যক্তির যে অপুনরাবৃত্তির কথ! দেখা! ধায় তাহা সামীপ্যাভি 

'্মান্েই বুঝিতে হইবে ॥৯॥ 

কাধ্যত্যিয়ে তদধ্যক্ষেখ সহাতঃ পরমভিধানাথ ॥ ১*।1 
ম্মৃতেশচ। ১৯ ॥ 

চত্য়ানন লোক পর্থযর প্রলতে মঙ্গ পইলে এ পুরুষসকল বন্ধ 

ছি খ্হরহধাস গমন কর়েন'। হৃতিি$ এটরপ কখিড় আছে | ২৪৮৯৯ & 
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পরৎ জৈমিনিমুখ্যত্বাৎ ॥ ১২ ॥ 
দর্শনাচি ॥ ১৩॥ 

পরত্রন্েই ব্রহ্ধশব্দে মুখ্যব্যৎপত্তি নিবন্ধন ব্রহ্মলোবগগমন বলিতে পন 

শাপশ্রাপ্তি বুঝিতে হইবে , জৈমিনি ইহ। বলেন। শাস্্েও অনেক স্থলে এই 
বপ বরিত আহছে | ১২-১৩॥ 

ন চকাধ্যে গ্রতিপত্যভি সন্ধিঃ ॥ ১৪ ॥ 

কন্মত্রঙ্গাবিষ়ে বিছ্বানের ইচ্ছা বা জ্ঞান থাকে না। কে না, উহা! পুকুঘার্থ 

মহে॥।৯৪॥ 

অগ্রত্তীকালম্বনাস়য় ঠীতি বাদরায়ণ উভয়থখ চ"*দাঘাৎ তু" 

ক্রুহম্ড ॥ ১৪ ॥ 

নামাদিব উপাসনাকারী প্রতীক শঘ পুকষ এব, সনিষ্ঠাছি অগ্রতীকা শ্রয় 

ব্রম্েপাসক উদ্বেই ভগবানেৰ পদে শীত ₹ইয়া থাকেন! এই মতে কর্ম” 

গ'মক ও পবোপাদাবর শঁত্টেদ অস্থীকার্ধা। কেননা, ছুই মতেই বিরোধ 
ভা যায় ॥ ১৫ ॥ 

বিশেষঞ্চ দর্ণয়তি ॥ ১৬ ॥ 
বন্ধজ্শশের আতিব হিক দেবতাদিশের সহিত যে পবমপদলাভ কথিত 

হইয়াছে, উহা! সামান্তত বুঝিতে হ৯বে। শহারা নিরপেক্ষ ভক্ত অথচ 

ভশবদ্ধিরহে ব্যাকুশ তাহাদের শ্বপদলাভেব বিল্ম সহা কবিতে ন। প্রিয়া 

শ্বয প্রভুই তাহাপিণকে নিজপদে লইয়| যান ইহাই বিশেষ ্যিম ॥ ১৬ ॥ 

চতুর্থঃ পা'দঃ। 
ক্কৈতবে ডক্ডিসনবইনুয়ান, 
বঘেব যঃ সেলকসাৎ ফালোতি 

ততোহতিমোদহ ভু্দিত ল নেবে 

সদ! চিদাঁনন্দতন্কুঘিনে 2 ॥ 

সম্পগ্ঠাবির্ভাবঃ শ্বেনযাব্দাঃ ॥ ১1 - 
এই পাদে মুক্তব্যকিদিগেব শ্ববপনিবাপৃণ পুববক উশ্ধাভোশি রূপি 

এ পম লিজ লাস হিস, 

হইতেছে ।-জ্ঞানবৈরাণ্যসম্প্ন ভক্তিযো গ পররজ্যেভিশ্বক-প্রাপ্ত, আজবর 
কর্মুবন্ধনবিনিসূক্তি গুধাইএগ্রক হকপোীকধিগক্ষণ- এঅবস্থীনতেদের লাম কু 
বির্ভাব। কারগ) স্থেনপাছের প্রয়োণ আটিছি ॥ ১) 



৮৪ বেদান্ত বন্ধ, 

মুস্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥ ২ ॥ 

শ্বদ্ূপাততিনিপ্পনন জীবই যুক্ত বলিয়! কথিত, কেননা, গ্র্থাপতিব বাকো 
গ্রুতিজ্ঞার পর জাঁবৈর মুওশবস্থা ব্য হইযাছে ॥ ১ ॥ 

আতা প্রকর1াৎ ॥৩॥ 

পুর্বকখিত গতি শাদ আগাই বুঝাইহেছে ॥ ১৪ 

আবিভ'গ্েন পৃহত্বাৎ ॥ 5 ॥ 
ওছুপসম্পন্ন জীর অবিভাণে তথ্সাধুগ্য প্রাপ্ত হন বেধে এই শ্রকারই 

নূ্ণিত ক্ষতি ॥ ৭ ॥ 

শ।ঞগেণ জৈমিনিকপন্যাসাপ্দিভয ॥ «1 
ব্রস্সম্পন্ন জীব পাপবাহিন্যা্ি ও সত্যসন্ল্ন € পর্য্যন্ত গুণে অলঙ্ক ত হইয়াই 

প্রকাশিত হন। কেননা দগ্বের গুণসমূহ শ্ুগ্জীবে উপগ্ঠস্ত হয়। জৈমি 

নির মত এইবপ ॥ ৫॥ 

চিতি তন্মাত্রেণ তদ।্বকত্বাদিতৌড়লোমিঃ ॥ ৬ ॥ 
ব্রঙ্গচিস্তন বাবা অবিদ্যার্সহিত জীব চিদ্রপ ব্রক্ষসম্পনন হুইপ] চিন্মাত্রশ্বব পেই' 

প্রকাশ প্রাপ্ত ছল। ইহাই ওডুলোমির মত ॥ ৬ ॥ 

এবমপ্যুপন্যাষাৎ প্রব্বভাবাদখিরোধং বাদরাষণঃ ॥ ৭ 0 
বাদরাম্ণণ বলেন পুর্ববকথিতকপে জীবের চিন্সাত্রশ্বদপতা নিদিষ্ট হইলেও 

তরীয়' [ত্যসক্ষল হাদি গুণাইউকসম্পননত্ব সম্বন্ধে কে ন বিরোধ দৃষ্ট হয না ॥ ৭॥ 

সক্ল্পাদেব তচ্ছ তে ॥ ৮ ॥ 
মুক্তসীবের সন্ধক্বমাত্রই দ্বীকাধ্য। অতিই ইহাৰ প্রমাণ ॥ ৮ ॥ 

অতএব চানন্যাধিপতিহ ॥ ৯॥ 

অত্যসহ্ত্থ গুসুক্ত মুঝ্তপুকষ অনন্তাবিপতি ও বিধিনিবেধেব অযোগ্য 1৯॥ 

ণ অন্ভাবে বাদগ্রিরাহ হোবহ ॥ ১০ ॥ 

বিগ্রহাদি অধৃষ্টোপদ ॥ সুক্তপুক্নিষের বিগ্রহাদি নাই , কেননা, তখন অনৃষ্টের 

উচাররহ৬ সারা খাবগহি তগেবসলার 

৪ ররর সের 



চুর্ষোহদ্যায ॥ ৮৫ 

ছাদশাহবছুভষবিধ” বাদরাযণোহতঃ ॥ ১২ ॥ 
সত্যসন্বপন্থ নিবন্ধন অবিগ্রহত্ব ও সবিগহ্হ এই হুইপ্রকাঁর শ্বকপত্বই 

বাদরায়ণের অভিমত | ১২। 

তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তে ॥ ১৩॥ 
বিগ্রহ না থাকিলে ভোণ অসম্ভব | ১৩। 

ভাবে জাগ্রহ | ১৪ ॥ 

মবিগ্র্গ হ্ঞ্পকষের ৩ গ জাগ্রদবস্থাব ক্ল।১৭। 

প্রদীপবদাদেশব্থা হি দশয়তি ॥ ১৫ ॥ 
প্রদীপ ঘেমন প্রতা দ্বার অন্নেকস্থান আলোকিত কবে [সইরপ যি 

জীনবন্ব গশ্বনপ্রস্থত পঙ্ঞা দ্বাব। অর্থে আবেশ হয ৭। 

স্বাপায়সম্পত্ত্যোবন্য তবাপেক্ষ্যমবিক্ষত হি ॥ ১৬ ॥ 

শ্রতিতে নুযুপ্তি ও উ ত্রণসমযেই জীবে বিশেষক্ষান নিষেধ উক্ত 

হইয়াছে মুত্তাবস্থাসম্থান্ধ কিছু কথিত হয় নাই । ১৬ 

জগঘ্যাপারবর্ছ প্রকবণাদননিহিতত্বাৎ ॥ ১৭ | 

শট সখুছেব প্রকবণ ও অর্থবিচাব ছাঁব বোধ হয থে নিথিল চিদচি২ 

ৃষিস্তি এনিয়মনব জগল্যাপাব কদ্দের কাধ ভপ কিম অন্তান্য সবল কশ্মেই 
প্জীবেব শাম বিদ্যমাও 

প্রত্যক্ষোপদেশানিতি চেন্নাবিকাকিম গুলস্যোক্তেত1১৮। 
শ্রতিতে মুক্তজীবেব জশদ্বশপ র সাক্ষা সন্গন্ধে উদ্* হঈযাছে হ্ৃতব।ং 

ওনীয় জণৎব্যাপার-্াগ অযুও এ বখা অস্ত বেনন! চতুরাননাপ্দ 
ম ধিকায়িকমণ্ডলবপ লোকশকপ ও ঘেই ৫ ই লোক1৩ ভো। পশ্বরকপাতেই 

$ভজীনবব সিদ্ধ হয় । ১৮ ॥ 

বিকারাবতি চ তথ! ভি স্কিতিমাহ || ১৯।। 

মুক্তপুরুষে পপবাশ্্ শন স্থির পদ্ধি ক ক্ষ বি ম9 নাশ এই 

ফড়িবপিকার7ই ১ 1 

ঘর্শযতশ্চৈবৎ্গ্রতাক্ষাণুণ্যানে 1 হত 
শ্রীব তদ্রপ হইলেও শ্রী আছে নিবাস য়* প স্কান্দ হ তে পরেন না 

ইক বন্ধ বারা আবীর আমিও আন্ন্দতাত্তি শর তম্মতি বহি আ 



১ বদি দন 

ভোপণমাজম মানিঈ 0 ২১1) 

কেবলমাত্র ভোপধিষ ই ভীস্ে ভাব সা প্র রিল 5 

'অনারভি শব্দাদনারতি শব্লাৎ 1) ১২1 

নশ্বরেধ আবাণা এব শ্বস্ব কতজ্ঞায শর” উভম দ্বর 

জীপ্বর তৎ1 প৯তে পুনবাণ্ট না 

প্লে খল 

সমুদ্ধ তষেছ স্ব শন 

শষ চা তশ্চ নখে ধান্সি তে 

প্র বৰ তে মেজ 

কিল ও চচছত লা শীভ চেল 

সম্পণমূ 












